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1. ANTECEDENTS
Durant l’estiu de l’any 2019, els serveis de manteniment municipal de l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès van dur a terme tasques de manteniment en el camí del Crist
Treballador, consistents en l’enderroc del paviment asfàltic, que estava en molt mal
estat, i la configuració d’un sòl estabilitzat amb calç.
Amb l’inici del curs escolar, i el consegüent augment del trànsit de vehicles en horari
d’entrada i sortida a l’escola Avenç, es van succeir episodis de pols produïda per la
circulació de vehicles pel camí del Crist Treballador, els quals van resultar
particularment inconvenients per a la pràctica esportiva inherent al Club Tennis
Natació Sant Cugat.
Aquesta inconveniència es va concretar en un “Informe sobre condicions higièniques”,
elaborat en data 27 de setembre de 2019 per un Tècnic Superior en Prevenció de
Riscos Laborals de l’empresa Alerta Prevenció, SL, i remès pel Club Tennis Natació
Sant Cugat.
Arran d’aquest Informe, que va concloure la superació dels límits d’exposició tolerable
establerts en la normativa laboral corresponent, els serveis de manteniment han
realitzat tasques periòdiques de minimització de la pols generada, consistents en
l’estesa de sal i el reg del vial.
No obstant això, de manera preventiva, i per si resultés necessari a causa d’un
eventual deteriorament del sòl estabilitzat amb calç, la Direcció de l’Àmbit sol·licità al
Servei d’Obres i Projectes la redacció d’un document tècnic per tal d’aportar una
solució per a la millora superficial al front de la parcel·la del Club Tennis Natació Sant
Cugat, amb els següents condicionants:
·
·

Que fos un paviment natural,
Reduir la producció de pols sense dependre de tractaments superficials
continuats.

En data 17 de desembre de 2019 s’aprovà per Junta de Govern Local la Memòria
Tècnica Valorada (MTV, en endavant) per a la millora superficial d’un tram del camí del
Crist Treballador (entre el c. Comte i l’accés al Club de Tennis Natació St. Cugat).
Aquest document preveia un tractament superficial amb paviment estabilitzat tipus
“sauló sòlid”, el qual és absolutament compatible amb la normativa urbanística vigent i
constituïa una solució correcta i adequada al problema.
L’esmentada MTV va ser publicada al BOPB de data 07/01/2020, al DOGC de data
9/01/2020 i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament durant el termini 1 mes
comprès entre el dia 10/01/2020 i fins el dia 10/02/2020.
Contra l’acte d’aprovació de la MTV es van presentar dos recursos de reposició que
pretenien la reposició del paviment bituminós enderrocat l’estiu de 2019, reposició que
no seria compatible amb la normativa urbanística vigent.
Atesa la controvèrsia generada al voltant del tipus de ferm a utilitzar per al vial, la
necessitat que el material a utilitzar fos durable i tingués unes característiques
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tècniques compatibles amb les sol·licitacions previstes i l’acompliment de la normativa
urbanística vigent, i atès l’entorn natural i d’especial protecció en què se situa l’àmbit
de l’actuació, des del Servei d’Obres i Projectes s’inicià un estudi profund del mercat
per tal de cercar un paviment que fos capaç de donar la millor resposta possible a tots
els requisits tècnics i condicions de contorn, i com a resultat d’aquesta cerca va sorgir
la proposta d’executar un paviment consistent en una barreja en calent d’àrids i resines
naturals d’origen vegetal, amb un lligant desenvolupat per l'empresa ENGIQUIA SL,
amb el suport, medis i experiència per a la fabricació de la mescla de l'empresa
ROGASA.
En data 15 de juny de 2020 es presenta a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès la
MTV en versió de Text Refós titulada “Millora superficial d’un tram del Camí del Crist
Treballador (entre el c. Comte i l’accés al Club de Tennis Natació St. Cugat)”, el qual
presenta com a principal diferència amb la MTV aprovada al desembre de 2019 el
canvi de tractament superficial, que passa de ser un tractament tipus “sauló sòlid”, a
un paviment format per una mescla en calent d’àrids seleccionats amb un lligant
natural i renovable d’origen vegetal, el qual és esperable que tingui un comportament
més semblant al d’una mescla bituminosa en calent, en termes de flexibilitat i
resiliència.
En data 7 de juliol de 2020, s’aprovà el Decret de resolució de recursos de reposició i
proposta d’aprovació del Text Refós de la Memòria Tècnica Valorada per a la millora
superficial d’un tram del camí del Crist Treballador (entre el c. Comte i l’accés al Club
de Tennis Natació st. Cugat).
En data 15 de juliol de 2020 s’adjudicaren les obres d’execució corresponents al
document esmentat, amb un termini d’execució de 2 setmanes.
Davant el convenciment front a la solució adoptada, es decideix redactar el Projecte de
millora superficial del camí del Crist Treballador a Sant Cugat del Vallès, Fase 2, el
qual completa, amb el paviment esmentat, consistent en una barreja en calent d’àrids i
resines naturals d’origen vegetal, la totalitat del camí del Crist Treballador, des de la
carretera de l’Arrabassada i fins l’escola l’Avenç, a banda de dotar al vial esmentat de
la infraestructura necessària per dur a terme un control d’accessos de vehicles.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 27/10/2020, va aprovar
inicialment i sotmetre a informació pública, el projecte d’obres titulat “PROJECTE DE
MILLORA SUPERFICIAL DEL CAMÍ DEL CRIST TREBALLADOR A SANT CUGAT
DEL VALLÈS, 2A FASE”.
En el BOP número CVE 2020032270 de data 16 de novembre de 2020 i, al tauler
d’edictes electrònic municipal es va publicar l’aprovació inicial i es va atorgar, el termini
de 30 dies d’informació publica.
En 30 de desembre de 2020 ha finalitzat l’esmentat termini sent que s’han presentat
les reclamacions i/o al·legacions que tot seguit s’indiquen, d’acord amb el certificat de
Secretaria del resultat de la informació pública, de data 24 de febrer de 2021:
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Atès que la majoria d’al·legacions feien referència a aspectes de mobilitat, el Servei
d’Obres i Projectes va sol·licitar al Servei de Mobilitat l’emissió del corresponent
informe relatiu al contingut de les al·legacions en aquells aspectes de la seva
competència, i molt concretament en quant a la senyalització horitzontal i vertical del
Projecte, el qual consta a l’expedient i és de data 15 de març de 2021.
La principal conclusió de l’informe esmentat és “que és més adient executar ara la part
del projecte més urgent (la reparació del paviment conjuntament amb la creació dels
reductors de la velocitat i la instal·lació de la càmera (tot i que de moment no es faci
restricció d’accés fins que no s’acordi una solució que es pugui gestionar conjuntament
amb l’escola i amb tots els actors implicats).“
Consta a l’expedient l’informe tècnic de data 26 de maig de 2021, emès pels tècnics
del Servei d’Obres i Projectes, de resolució de les 17 al·legacions presentades, el qual
proposa, en les seves conclusions:
1- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades, en els següents aspectes:
a. Modificar el Projecte, eliminat tota referència a la limitació de sentits de
circulació, així com la delimitació de la zona de desencotxament entre la
carretera de l’Arrabassada i el carrer Comte, d’acord amb l’informe del Servei
de Mobilitat de data 15 de març de 2021, que consta a l’expedient. Es manté la
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instal·lació de la càmera, tot i que de moment no es farà restricció d’accés fins
que no s’acordi una solució que es pugui gestionar conjuntament amb l’escola i
amb tots els actors implicats.
b. Modificar el Projecte incorporant elements reflectants en el 50% de la totalitat
de pilones, incloses les ja instal·lades en 1a fase (300 unitats).
c.

Modificar el Projecte, incorporant l’execució de la cuneta estabilitzada in situ
també en el tram de fase 1 ja executat, per tal de disposar de major amplada
útil de pas en aquest tram (265 m).

2- INCORPORAR el contingut que se’n deriva en el Projecte, en els termes i l’abast informat,
sense que aquestes modificacions puguin ésser considerades substancials.

Durant el tràmit de resolució d’al·legacions, els serveis tècnics municipals van observar
un deteriorament prematur del tram de paviment experimental executat al mes juliol de
2020, corresponent a l’obra municipal ordinària relativa al “Text Refós de la Memòria
Tècnica Valorada per a la millora superficial d'un tram del camí del Crist Treballador
(entre el c. Comte i l'accés al Club de Tennis Natació St. Cugat)“.
L’observació d’un deteriorament prematur propicia un seguit de reunions i inspeccions
in situ, que deriven en l’acord de dur a terme dues actuacions diferenciades:
a. ESTUDI DE DEFLEXIONS DEL TRAM EXECUTAT:
Deflexions cada 20 metres del tram executat, per a cada sentit de
circulació, i després analitzar el resultat de les mateixes. Aquest estudi
s’acorda que serà a càrrec de l’empresa ROMERO GAMERO, SAU
(ROGASA), adjudicatària del tram ja executat.
b. PLAQUES DE CÀRREGA:
Veient com s’està comportant el ferm executat, existeix el dubte raonable
sobre les característiques de deformació i resistència del terreny en el tram
encara per executar. Per aquest motiu, s’acorda que en funció del resultat
de l’estudi de deflexions, es realitzaran 6 assajos de placa de càrrega, per
poder validar i, en cas necessari, adequar, la secció del ferm adequada. Es
decideix executar 2 assajos al tram entre la carretera de l’Arrabassada i
l’inici del tram executat per ROGASA, i els 4 assajos restants al tram des
del final del tram executat per ROGASA fins l’escola AVENÇ. Aquests
assajos s’acorda que seran a càrrec de l’Ajuntament.
En data 30 de març de de 2021, l’empresa TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL va
realitzar, per encàrrec de ROGASA, una auscultació estructural del ferm, mitjançant
deflectòmetre d’impacte, en l’àmbit corresponent a obra municipal titulada “Millora
superficial d’un tram del camí del Crist Treballador (entre el C. Comte i l’accés al Club
de Tennis Natació St. Cugat”.
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En data 12 d’abril de 2021, TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL va emetre el
corresponent informe d’auscultació.
En data 19 d’abril, ROGASA va remetre l’esmentat informe a l’Ajuntament de Sant
Cugat, juntament amb un gràfic 2D dels resultats dels valors de deflexions obtinguts.
Dels resultats obtinguts es desprèn que l’esplanada presenta grans deficiències.
Atès el deteriorament prematur observat en el tram executat en 1a fase, i els resultats
de l’estudi de deflexions, i a instància de la direcció d'àmbit de Gestió d'Urbanisme i
Projectes, s'incoa la contractació dels serveis professionals per a la determinació de la
categoria de l’esplanada, mitjançant 6 assajos de placa de càrrega, que permetin
determinar si en la 2a fase de la millora superficial del Crist Treballador, l’esplanada
presenta les mateixes deficiències observades en el tram de la fase 1, la qual cosa
faria necessari, a banda d’una millora superficial, reforçar la base del ferm.
En data 27 d’abril de 2021 s’emet informe favorable a la contractació dels serveis
professionals esmentats a l’empresa REHAC,SA, per import de 1.750,14 € (IVA
inclòs), mitjançant el procediment de pagaments per Bestreta de caixa fixa (Exp.
15611/2021).
En data 5 de maig de 2021, entre les 11:50 i les 16:40 h, es duen a terme les 6
plaques de càrrega en l’àmbit del Projecte de millora superficial del camí del crist
Treballador a Sant Cugat del Vallès, 2a fase.
En data 9 de maig de 2021, REHAC,SA lliura els resultats dels assajos de camp a
l’Ajuntament de Sant Cugat.
Tram ja executat
Arran dels resultats obtinguts, es conclou, en primer lloc, que el tram ja executat
mostra deficiències de l’esplanada. La qual cosa, tractant-se d’una via molt
consolidada pel trànsit, era difícil de preveure. Es valora com a plausible el fet que
l’estabilització executada prèviament amb calç, durant l’estiu de l’any 2019, trenqués
l’estructura del sòl, debilitant-lo a nivell d’esplanada.
No obstant, sembla recomanable deixar que aquest tram experimental segueixi
evolucionant, abans de determinar la solució definitiva de reparació, més enllà del
moment actual, atès que només han transcorregut 10 mesos des de l’execució de les
obres de millora superficial del ferm.
Per tot això, es considera que l’opció més recomanable a data d’avui és incloure una
modificació prevista en els Plecs de contractació de les obres de la 2a fase, per al cas
que, en funció de l’evolució de deteriorament del ferm, esdevingui, durant d’execució
de la 2a fase, que l’oportunitat faci recomanable la seva reparació, la qual s’hauria
d’executar amb partides ja previstes en el Projecte de millora superficial del camí del
crist Treballador a Sant Cugat del Vallès, 2a fase que s’aprovi definitivament i en base
als preus oferts per l’empresa que resulti guanyadora de la licitació corresponent.
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Tram 2a fase
En quant als resultats obtinguts en el tram pròpiament del Projecte de millora
superficial del camí del crist Treballador a Sant Cugat del Vallès, 2a fase, es pot
concloure que l’esplanada disponible és una E2.
La Instrucció de Carreteres 6.1 IC “Secciones de firme”, i tot i deixar ben clar que no és
una normativa d’obligat compliment en el cas que ens ocupa (un camí rural),
constitueix una guia àmpliament acceptada per al dimensionament de ferms. D’acord
amb aquesta norma, la secció del ferm ve determinada per la categoria de l’esplanada
i per la categoria del trànsit, que es determina en funció del nombre de vehicles
pesants diaris que circulen per una via.
Seria d’aplicació la secció número 4221, consistent en 25 cm de tot-ú artificial i 5 cm
de mescla bituminosa. No obstant, i atès que en l’àmbit del camí del Crist treballador
no s’admet l’aplicació de mescles bituminoses i el paviment superficial serà, per tant,
amb resines naturals, es decideix que el seu gruix serà de 6 cm.
Quedant la secció del ferm en 25 cm de tot-ú + 6 cm de paviment natural amb resines.
Aquesta secció del ferm s’executarà fent el mínim rebaix que resulti imprescindible de
l’encaix geomètric in situ. A tal efecte, es preveu en l’aprovació definitiva del Projecte
de 2a fase, una excavació mitjana de 15 cm, dels 31 cm totals que constitueixen el
ferm projectat.
En aquest sentit, consta a l’expedient l’informe tècnic de data 27 de maig de 2021,
emès pels tècnics del Servei d’Obres i Projectes, relatiu al seguiment i control de l’obra
municipal corresponent a la Millora superficial d’un tram del camí del Crist Treballador
(entre el C. Comte i l’accés al Club de Tennis Natació St. Cugat, executada entre els
dies 23 i 29 de juliol de 2020, i les seves repercussions en l’expedient en tràmit,
corresponent a Projecte de millora superficial del camí del crist Treballador a Sant
Cugat del Vallès, 2a fase.
L’informe esmentat proposa:
1- Canviar la secció del ferm del Projecte de millora superficial del camí del Crist
Treballador a Sant Cugat del Vallès, 2a fase, aprovat inicialment, per la següent: 25 cm
de tot-ú + 6 cm de paviment natural amb resines. Per tal d’executar aquesta secció
del ferm, preveure una excavació mitjana de 15 cm.
2- INCORPORAR el contingut que se’n deriva en el Projecte, en els termes i l’abast
informat, sense que aquestes modificacions puguin ésser considerades substancials.

El present Projecte incorpora, per tant, les modificacions no substancials resultants de
l’informe de resolucions d’al·legacions de data 26 de maig de 2021, i el canvi de secció
del ferm resultant de l’informe tècnic de data 27 de maig.
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2. ÀMBIT DEL PROJECTE
L’àmbit del present projecte s’emplaça al camí del Crist Treballador, amb una
superfície total d’actuació de 5.020 m2. Aquesta superfície es reparteix en tres trams:
·
·
·

Tram 2A, corresponent al tram comprés entre la carretera l’Arrabassada (BP-1417) i el
carrer Comte, amb 2.353 m2 de superfície.
Tram 1, corresponent al camí de vianants comprés entre el carrer Comte i l’accés al
Club de Tennis Natació Sant Cugat, amb 401 m2 de superfície.
Tram 2B, corresponent al tram comprés entre l’accés al Club de Tennis Natació Sant
Cugat i l’escola Avenç, amb 2.266 m2 de superfície.

ÀMBIT ACTUACIÓ TRAM 2A: 2.353 m2

ÀMBIT ACTUACIÓ TRAM 1: 401 m2

ÀMBIT ACTUACIÓ TRAM 2B: 2.266 m2

També s’inclou dins del projecte l’àmbit corresponent a la canalització del carrer de
Llaceres i estesa de cablejat aeri a través del carrer Comte, per tal de donar
alimentació a la instal·lació de control d’accés projectada.

3. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL
El camí del Crist Treballador és una via senzilla de 862 m de longitud, que discorre en
trams boscosos i és catalogada com a via 20 – Zona Escolar. Aquest vial comunica la
carretera de l’Arrabassada (BP-1417) amb l’escola Avenç, tot passant pel costat del
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Club de Tenis Natació Sant Cugat. No disposa de vorera i en alguns trams es troba
simplement delimitada per una cuneta de formigó.
Originàriament el camí es trobava pavimentat amb material bituminós. Degut a
diferents actuacions portades a terme des del juliol del 2019, el ferm original bituminós
ha anat desapareixent. Actualment el ferm del camí es troba en un estat deteriorat,
amb una superfície irregular, fragmentada i amb material solt.
Pel que fa al drenatge superficial, el vial disposa d’una cuneta al costat oest, revestida
al tram 2A i de terres al tram 2B.

4. OBJECTE
4.1.

Objecte del Document

L’objecte del Projecte és la definició i valoració de les actuacions de millora superficial
de dos trams del camí del Crist Treballador a Sant Cugat del Vallès, amb detall
suficient per a la posterior licitació i adjudicació de les obres.
4.2.

Objecte de la proposta

L’objectiu de l’actuació és la millora superficial del paviment existent de dos trams del
camí del Crist Treballador; des de la carretera BP-1417 fins al carrer del Comte i des
de l’accés del Club de Tennis Natació Sant Cugat i fins l’escola Avenç, donant
continuïtat d’aquesta manera a l’actuació realitzada en una fase anterior.
Quedant la secció del ferm en 25 cm de tot-ú + 6 cm de paviment natural amb resines.
Aquesta secció del ferm s’executarà fent el mínim rebaix que resulti imprescindible de
l’encaix geomètric in situ. A tal efecte, es preveu en l’aprovació definitiva del Projecte
de 2a fase, una excavació mitjana de 15 cm, dels 31 cm totals que constitueixen el
ferm projectat.
S’executarà una cuneta estabilitzada, en la mateixa ubicació que l’existent, per tal de
conduir les aigües superficials i assegurar d’aquesta manera una superfície de camí
totalment drenada. Aquesta cuneta s’executarà també en el tram de fase 1 ja executat
(265 m).
S’elimina en aquesta versió del Projecte tota referència a la limitació de sentits de
circulació, així com la delimitació de la zona de desencotxament entre la carretera de
l’Arrabassada i el carrer Comte, d’acord amb l’informe del Servei de Mobilitat de data
15 de març de 2021, que consta a l’expedient. Es manté la instal·lació de la càmera,
tot i que de moment no es farà restricció d’accés fins que no s’acordi una solució que
es pugui gestionar conjuntament amb l’escola i amb tots els actors implicats.
Es mantenen també les pilones de delimitació lateral, i s’hi incorporen elements
reflectants en el 50% de la totalitat de pilones, incloses les ja instal·lades en 1a fase
(300 unitats).
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5. PLANEJAMENT URBANÍSTIC
En base a la Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de la Torre Negra,
aprovada definitivament per la consellera de la Presidència en data 29 de juny de
2018, (resolució de 20 de juny de 2018 del President de la Generalitat de Catalunya), i
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 3 de juliol de 2018,
l’espai del camí del Crist Treballador, es troba qualificat de Sistema viari; Vies de Torre
Negra (Clau 5t).
Els terrenys adjacents estan qualificats com a:
·
·
·
·

Equipaments comunitaris i dotacions (7a)
Parc Forestal de Conservació (27).
Verd privat d’interès tradicional (8b),
Lliure permanent (26)

El planejament vigent del camí del Crist Treballador que delimita la vialitat del mateix
(clau 5t) no coincideix en alguns dels seus punts amb l’alineació del tancat existent
que acota les parcel·les adjacents (27, 8a).
Font: web del Refós del planejament urbanístic de l’AMB
https://geoportalplanejament.amb.cat/AppGeoportalPlanejament2/index.html

Límit vialitat camí del Crist
Treballador (5t)
F1
Tancat
existent

F1

Tancat existent
Maig 2020

Donada aquesta imprecisió, per tal d’adaptar-nos a la realitat actual, donant major
dotació a equipaments comunitaris, es creu convenient ajustar la vialitat del camí del
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Crist Treballador al tancat existent, d’acord amb l’article 8 del capítol 1er. del Pla
General Metropolità on s’indica: “Les Normes d'aquest Pla s'interpretaran tenint en
compte el seu contingut i amb subjecció als objectius i finalitat d'aquest Pla expressats
al capítol de la Memòria referent a aquestes Normes. En casos de dubte o
d'imprecisió, prevaldrà la solució més favorable a l'edificabilitat menor i a la dotació
major per a equipaments comunitaris”.

6. BASES
Per a la redacció del present document s’han utilitzat les següents bases:
·
·
·

Cartografia topogràfica municipal, que recull tots els elements cartogràfics existents, en
coordinades UTM.
Reconeixement i visita de camp de la zona d’obres, realitzant un reportatge fotogràfic.
Banc de preus de l’ITEC de l’any 2019.

7. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Les obres a realitzar consisteixen en la millora superficial del paviment del camí del
Crist Treballador, als trams compresos entre la carretera de l’Arrabassada i el carrer
Comte, i entre el Club de Tennis Natació Sant Cugat i l’escola Avenç.
A continuació es concreta cadascun dels aspectes dels treballs a executar.
7.1.

Definició geomètrica i traçat

Al tractar-se d’una millora superficial del paviment, el traçat del camí es manté,
respectant les pendents existents. La pendent longitudinal mitja es troba compresa
entre un 3% i 6%, i la transversal és d’un 2% aproximadament.
En alguns punts el camí s’eixamplarà fins als 8 metres, d’acord amb les previsions del
planejament vigent.
7.2.

Pavimentació

La vialitat del camí del Crist Treballador es pavimentarà en una amplada total de 5 m,
ampliant-se fins als 6 en un punt del traçat del tram 2B, per tal de garantir
l’encreuament dels busos escolars en sentits contraris en condicions de seguretat.
El paviment a emprar serà totalment natural, compost per una mescla en calent d’àrids
seleccionats amb un lligant natural i renovable.
La secció del ferm consistirà en 25 cm de tot-ú + 6 cm de paviment natural amb
resines.
Aquesta secció del ferm s’executarà fent el mínim rebaix que resulti imprescindible de
l’encaix geomètric in situ. A tal efecte, es preveu en l’aprovació definitiva del Projecte
de 2a fase, una excavació mitjana de 15 cm, dels 31 cm totals que constitueixen el
ferm projectat.
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat

Pàgina 11 de 18

Projecte de millora superficial del camí del Crist Treballador a Sant Cugat del
Vallès, Fase 2.

Memòria

També s’ha previst l’ús d’un paviment granular, compost a parts iguals per tot-ú i
sauló, per la zona que quedarà fora del vial transitable.
7.3.

Drenatge

Les aigües superficials del vial es recolliran mitjançant una cuneta transitable,
estabilitzada in situ, disposada a la banda oest dels dos trams del camí contemplats.
Aquesta cuneta s’executarà també en el tram de fase 1 ja executat.
7.4.

Mobiliari: pilones

S’ha previst la instal·lació de 293 pilones noves de fusta de pi tractades. Aquestes
seran del mateix model que l’existent i aniran ancorades amb dau de formigó. S’hi
incorporen elements reflectants en el 50% de la totalitat de pilones, incloses les ja
instal·lades en 1a fase (300 unitats).
7.5.

Instal·lació per el control d’accessos

S’executarà la preinstal·lació per a dues càmeres a la cruïlla del camí del Crist
Treballador amb el carrer Comte.
L’alimentació d’aquestes càmeres es realitzarà en un quadre ubicat al carrer de
Llaceres, a l’alçada del número 6, mitjançant una canalització d’uns 46 m a través de
vorera, tot creuant la calçada, i cablejat aeri sobre pals de fusta existents seguint el
carrer Comte, fins arribar al camí del Crist Treballador.
7.6.

Senyalització

Es realitzarà la senyalització horitzontal i vertical tenint en compte que s’executaran un
total de tres reductors de velocitats tipus “esquena d’ase”.
7.7.

Xarxes de serveis afectats

Encara no es preveu l’afectació directa a les xarxes de serveis existents, es tindran en
compte les següents actuacions:
·
·

Ajust fins a la nova rasant de les tapes de serveis existents al vial del Crist
Treballador.
El creuament de la canalització per l’alimentació de les càmeres amb altres
serveis existents al carrer Llaceres.

8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
D’acord amb l’Annex 8: Pla d’Obres, i amb les previsions de desenvolupament del
Servei d’Obres i Projectes de l’Ajuntament, les obres es preveuen executar en una
única fase, segons el Pla d’obres adjuntat.
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9. SERVEIS AFECTATS
El projecte no contempla l’afectació de serveis existents.

10. SEGURETAT I SALUT
D’acord amb l’article 4rt. Del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció,
s’ha realitzat un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, en ser el Pressupost de les obres
inferior als 450.000 euros, el nombre màxim de treballadors simultanis inferior a 20, la
durada estimada de les obres de 63 dies laborables i la mitjana de treballadors iguals 5
(essent, per tant, la suma dels dies de treball estimada del total des treballadors a la
obra igual a 315 i, per tant, inferior a 500).

11. CONTROL DE QUALITAT
Abans de l’inici de les obres, el contractista adjudicatari, en compliment de la
normativa vigent haurà d’elaborar un Programa de control de Qualitat per a l’execució
de les obres. El control de qualitat haurà de ser validat per la Direcció Facultativa i els
tècnics municipals.
El control de qualitat es realitzarà segons les instruccions de la Direcció d’Obra, el
programa de control de qualitat validat per la direcció facultativa i els tècnics
municipals. Durant l’execució de d’obra, la direcció facultativa podrà determinar la
modificació dels volums establerts així com la realització d’assaigs no previstos
inicialment a la proposta del pla de control de qualitat i que es realitzin els assaigs,
anàlisis i proves de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant
durant l’execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció.
Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un Laboratori degudament
homologat. Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins a l’import
màxim definit a la partida de control de qualitat inclosa al pressupost del projecte. En
cas de superar-se la previsió, l’excés serà a càrrec de l’Ajuntament.

12. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
12.1.

Residus provinents de demolicions i moviment de terres

Els residus provinents de les demolicions i moviments de terres de l’obra estan
valorades al propi pressupost del projecte. D’aquesta manera és més còmode i
senzilla la seva revisió.
La següent taula mostra el total de volum de terres i enderrocs amidats i inclosos al
pressupost que es portaran a abocador, cànon inclòs, segons normativa vigent.
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La resta de materials d’obra que aniran a abocador ja estan contemplats a l’annex 7
d’Estudi de gestió de residus”.
MATERIAL

VOLUM REAL

ESPONJAMENT

VOLUM APARARENT

Runes

132,083 m3

1,5

198,124 m3

Fusta

1,176 m3

-

-

m3

-

-

Neumàtics

2,450 m3

-

-

Terres

264,015 m3

1,3

343,219 m3

Restes vegetals

103,411 m3

1,3

134,434 m3

Metalls barrejats

12.2.

0,106

Altres residus estimats

A banda dels residus generats esmentats a l’apartat anterior, tota actuació genera
altres residus derivats de la pròpia implantació a l’obra i del treball de la maquinària de
construcció.
Entre aquests residus es compten per exemple envasos, elements auxiliars com
taulons per encofrats, residus de les fonts d’energia i sobrants de material.
Per tal d’estimar aquests residus s’ha emprat un aplicatiu simplificat de l’Itec el qual fa
una estimació de residus a partir de la comparativa amb els valors d’obres de
característiques similars (itec.cat/estimacioresidus/).

13. IMPACTE AMBIENTAL
D’acord amb l’article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,
són objecte d’avaluació de l’impacte ambiental ordinària els projectes:
·
·
·
·
·
·
·

Compresos a l’annex I, o projectes fraccionats que assoleixin el llindar de l’annex I.
Quan ho decideixi l’òrgan ambiental en el cas de projectes que inicialment són
objecte d’una avaluació de l’impacte ambiental simplificada.
Que impliquin modificacions de projectes inclosos en l’annex I o II si assoleix el
llindar de l’annex I.
Quan ho sol·liciti el promotor en el cas de projectes que són objecte d’una
avaluació ambiental simplificada.

I són objecte d’una avaluació de l’impacte ambiental simplificada els projectes:
·
·
·

Compresos a l’annex II o projectes fraccionats que assoleixin el llindar de l’annex II.
No inclosos ni a l’annex I ni a l’annex II que puguin afectar espais protegits Xarxa
Natura 2000.
Que impliquin modificacions de projectes inclosos en l’annex I o II, quan no s’assoleix
el llindar de l’annex I.
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Inclosos en l’annex I però que serveixen exclusivament per desenvolupar o assajar
nous mètodes o productes, sempre que la durada del projecte no sigui superior a dos
anys.

Els treballs previstos en el present projecte no estarien inclosos en cap dels supòsits
previstos i no és necessari realitzar cap procediment d'avaluació de l'impacte
ambiental.

14. DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES
14.1.

Termini d’execució de les obres i termini de garantia

La durada de les obres serà de tres (3) mesos, i dependrà de les unitats d’obra, els
rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que per causes diverses
(climatologia, calendari laboral, etc.) es puguin presentar.
El termini de garantia que es considera és d’un (1) any a partir de la recepció de les
obres. No obstant serà possible l’ampliació d’aquest termini, segons especificacions
indicades al plec de licitació.
14.2.

Justificació de preus

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’ITEC
BEDEC 2019 i s’ha realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de
mercat. D’acord amb la tipologia i el volum d’obra nova de projecte, s’han contemplat
els sobre costos per obres d’urbanització a la província de Barcelona d’import amb un
volum d’obra nova sobre els 0,4 Milions € que estableix el banc ITEC BEDEC 2019.
La especificitat d’alguns treballs ha fet necessari la creació de partides noves a partir
de la base ITEC BEDEC 2019. Aquestes partides es poden detectar per la seva
terminació en “X”.
Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és del 0,00%, d’acord amb
les característiques del banc de preus utilitzat.
14.3.

Classificació del contractista

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, no és preceptiva l’exigència de classificació del contractista en ser el
pressupost de l’obra inferior a 500.000 euros.
14.4.

Revisió de preus

Degut a que el termini d’execució de les obres és inferior a un any, no es considera
procedent l’aplicació de les fórmules polinòmiques de revisió de preus.
14.5.

Modificació previstes

D’acord amb allò que estableix l’article 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
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les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014; així com l’article 110 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero,
de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español
diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en
determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del
ámbito tributario y de litigios fiscales, el contracte d’obres es podrà modificar sempre i
quan s’hagi detallat l’abast, els límits i les condicions de la modificació als plecs de
forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la concurrència de les circumstàncies
que donen lloc a la modificació pugui verificar-se de forma objectiva.
A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que
pot afectar com a màxim la modificació, computant-se l’import màxim com a valor
estimat.
Arran dels resultats obtinguts dels assajos de deflexions referits en els antecedents de
la present Memòria, es contempla, per al cas que, en funció de l’evolució de
deteriorament del ferm de la fase 1, esdevingui, durant d’execució de la 2a fase, que
l’oportunitat faci recomanable la seva reparació:
-

20 % d’increment màxim de pressupost per a una eventualment necessària
reparació de la fase 1, en funció de l’evolució de deteriorament del ferm. La
incertesa en aquesta evolució és inherent al fet que es tracta d’un ferm
experimental, format íntegrament per materials d’origen natural.
14.6.

Altres disposicions

D’acord amb l’article 233.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, el present Document és abreujat, en ser el Pressupost de les obres
inferior als 500.000 euros. No obstant això, en formen part els següents documents:
·

·
·
·

Document núm. 1: Memòria i Annexos.
o Memòria.
o Annex núm. 1: Reportatge fotogràfic.
o Annex núm. 2: Definició i justificació del material.
o Annex núm. 3: Justificació del ferm.
o Annex núm. 4: Drenatge.
o Annex núm. 5: Justificació de preus.
o Annex núm. 6: Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
o Annex núm. 7: Estudi de Gestió de Residus.
o Annex núm. 8: Pla d’Obra.
Document núm. 2: Plànols.
Document núm. 3: Plec de condicions.
Document núm. 4: Pressupost.
o Amidaments.
o Quadre de preus núm. 1.
o Quadre de preus núm. 2.
o Pressupost.
o Resum del pressupost.
o Últim full.
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15. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, i de l’apartat 1 de l’article 233 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/EU i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, es manifesta que el projecte comprèn una obra complerta en el sentit
exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i
cadascun dels elements que son precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible
d’ésser lliurada a l’ús general. Així mateix, es fa constatar que l’obra compleix els
requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra Pública i concretament allò
reflectit a l’article 18 de la mateixa.

16. PRESSUPOST
Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, el pressupost d’execució
material ascendeix a la quantitat de dos-cents nou mil vuit-cents quatre euros amb
vint-i-quatre cèntims (209.804,24 €), la qual, incrementada amb el 13% de despeses
generals, el 6% de benefici industrial i el 21% d’I.V.A., dóna un pressupost d’execució
per contracte de TRES-CENTS DOS MIL NORANTA-SET EUROS AMB DOTZE
CÈNTIMS (302.097,12 €).
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA (PEM) ........................................

209.804,24 €

Despeses Generals (13%) sobre el PEM .........................................................................

27.274,55 €

Benefici Industrial (6%) sobre el PEM ..............................................................................

12.588,25 €

Subtotal ...........................................................................................................................

249.667,04 €

IVA (21%) sobre subtotal ..................................................................................................

52.430,08 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L’OBRA (PEC) ..........................

302.097,12 €

17. CONCLUSIÓ
Amb tot el que s’exposa en el present document, així com en els que segueixen a
continuació, es considera que s’ha complert l’objectiu i que el document està redactat
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correctament i compleix tots els requisits exigits, per la qual cosa es proposa la seva
aprovació.
Sant Cugat del Vallès,
L’autor del Projecte,

Victor Balboa Caparrós
Enginyer de Camins, Canals i Ports del Servei
d’Obres i Projectes
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FOTOGRAFIES TRAM 2A – CTRA. B-1417 FINS CARRER COMTE

1.1.- Vista del camí del Crist Treballador sentit
sud. Cruïlla amb ctra. B-1417.

1.2.- Vista del camí del Crist Treballador sentit
nord.

1.3.- Detall cuneta revestida existent, costat oest.

1.4.- Detall talús, costat oest.

1.5.- Vista del camí del Crist Treballador sentit
sud, pk 2+00.

1.6.- Vista del camí del Crist Treballador sentit
nord, pk 2+25.
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1.7.- Detall de l’estat actual del paviment i de la
cuneta del costat oest.

1.8.- Vista del camí del Crist Treballador a l’alçada
del carrer Comte.

1.9.- Vista del camí del Crist Treballador, sentit
sud, a l’alçada del carrer Comte.

1.10.- Cruïlla camí del Crist Treballador amb
carrer Comte.

1.11.- Detall paviment i cuneta a la cruïlla del camí
del Crist Treballador amb el carrer Comte.

1.12.- Vista del camí del Crist Treballador, sentit
sud, passat el carrer Comte.
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2.

Annex 1. Reportatge fotogràfic

FOTOGRAFIES TRAM 1 – CARRER COMTE FINS L’ACCÉS AL CLUB DE
TENNIS NATACIÓ SANT CUGAT

2.1.Vista del Tram 1 del camí del Crist
Treballador, sentit nord.

2.2.- Vista del Tram 1 del camí del Crist
Treballador, sentit sud.

2.3.Vista del Tram 1 del camí del Crist
Treballador, sentit sud.

2.4.Vista del Tram 1 del camí del Crist
Treballador, sentit nord. Límit d’àmbit amb el Tram
2B.

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat

Pàgina 4 de 6

Projecte de millora superficial del camí del Crist Treballador a Sant Cugat del
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Annex 1. Reportatge fotogràfic

FOTOGRAFIES TRAM 2B – ACCÉS CLUB DE TENNIS NATACIÓ SANT
CUGAT FINS L’ESCOLA AVENÇ

3.1.- Vista del camí del Crist Treballador, sentit
nord, a l’alçada d’habitatge particular.

3.2.- Vista del camí del Crist Treballador, sentit
nord.

3.3.- Detall desnivell terres al camí existent.

3.4.- Vista del camí del Crist Treballador, sentit
nord, a l’alçada de l’escola Avenç.

3.5.- Vista del camí del Crist Treballador, sentit
sud, alçada pk 1+50.

3.6.- Vista del camí del Crist Treballador, sentit
nord. Detall pal de formigó elèctric existent.
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3.7.Camí del Crist Treballador en el tram
corresponent a l’escola Avenç.
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3.8.- Detall camí del Crist Treballador amb el
pàrquing de l’escola Avenç.
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PROJECTE DE MILLORA SUPERFICIAL DEL CAMÍ DEL CRIST
TREBALLADOR A SANT CUGAT DEL VALLÉS, FASE 2.

ANNEX NÚM. 2: DEFINICIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL
MATERIAL






































ROGANATUR
El pavimento en pro de la sostenibilidad.
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/DV PH]FODV 52*$1$785 HVWiQ SUHSDUDGDV FRQ JUDQXORPHWUtDV GH iULGRV VHOHFFLRQDGDV \
HPSOHDQGRXQOLJDQWHGHULYDGRGHUHVLQDVQDWXUDOHV\VRVWHQLEOHVHVWHKHFKRKDFHTXHVHDQ
PH]FODVLGHDOHVSDUDVHUHMHFXWDGDVHQHQWRUQRVGRQGHVHSULRULFHFULWHULRVPHGLRDPELHQWDOHV
GH VRVWHQLELOLGDG R GRQGH QR HVWp KDELOLWDGR HO XVR GH PH]FODV ELWXPLQRVDV UHDOL]DGDV FRQ
EHW~QGHSHQHWUDFLyQRKRUPLJRQHV

(VWDV PH]FODV VH DVHPHMDQ GHVGH XQ SXQWR GH YLVWD SUHSDUDWLYR \ IXQFLRQDO D ODV PH]FODV
ELWXPLQRVDV HQ FDOLHQWH QR REVWDQWH HVWH OLJDQWH SXHGH VHU SLJPHQWDGR FRQ PD\RU IDFLOLGDG
SRUVXWRQDOLGDGLQLFLDO

6X FRORU LQLFLDO PDUUyQ SDUGR ODV KDFH RIUHFHU XQD WRQDOLGDG IiFLO GH LQWHJUDU HQ FXDOTXLHU
HQWRUQR

3RU ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV VH SXHGHQ HPSOHDU HQ FXDOTXLHU WLSR GH FDSD FRQ HO ILQ GH
SUR\HFWDUXQSDYLPHQWRIOH[LEOHFRQJURVRUHVYDULDEOHV\HQIXQFLyQGHOWUiILFRUHTXHULGR

&RQHVWHGHVDUUROOR52*$6$GDVROXFLyQDXQUHTXHULPLHQWR\PXHVWUDXQFODURFRPSURPLVR
FRQRIUHFHUXQDDPSOLDJDPDGHVROXFLRQHVHQSDYLPHQWDFLyQHQIXQFLyQGHVXVSUHVWDFLRQHV
\WDPELpQRIUHFLHQGRSRVLELOLGDGHVFRQFULWHULRVGHVRVWHQLELOLGDG
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“LIGANTE OBTENIDO DE RESINAS NATURALES
SOSTENIBLES ”
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/DUHDOL]DFLyQGHSDYLPHQWRVHQFDOLHQWHHVXQDWpFQLFDDPSOLDPHQWHXWLOL]DGD\FRQWUDVWDGD
'LFKRVSDYLPHQWRVVHEDVDQHQTXHHOOLJDQWHVHVXHOHFDOHQWDUDWHPSHUDWXUDVHOHYDGDV 
&HQOLJDQWHVKLGURFDUERQDGRVFRQYHQFLRQDOHVGHULYDGRVGHOSHWUyOHR DHVDWHPSHUDWXUD
VH FRPSRUWD FRPR XQ OtTXLGR QHZWRQLDQR HO FXDO PH]FODGR FRQ iULGRV FODVLILFDGRV \ HQ
SURSRUFLRQHV GHILQLGDV SHUPLWH REWHQHU XQD PH]FOD GH IiFLO H[WHQVLyQ \ FRPSDFWDFLyQ GLFKD
PH]FOD SRVWHULRUPHQWH SRU HQIULDPLHQWR VROLGLILFD DJOXWLQDQGR \ DSRUWDQGR FRKHVLyQ OR TXH
VLJQLILFD TXH D WHPSHUDWXUD DPELHQWH DSRUWD VXILFLHQWH UHVLVWHQFLD SDUD SRGHU DJXDQWDU ODV
FDUJDVTXHWUDQVLWDUiQVLQSUHVHQWDUJUDQGHVGHIRUPDFLRQHV

/D PD\RU SDUWH GH HVWRV SDYLPHQWRV DFWXDOPHQWH VRQ UHDOL]DGRV PHGLDQWH PH]FODV
ELWXPLQRVDVHQFDOLHQWHHQODVFXDOHVHOOLJDQWHHPSOHDGRHVXQEHW~QGHSHQHWUDFLyQREWHQLGR
GHO UHILQR GHO SHWUyOHR QR REVWDQWH GHVGH KDFH DxRV FRQ HO REMHWLYR GH FUHDU PH]FODV GH
GLIHUHQWHV FRORUHV ODV FXDOHV PHGLDQWH OD SLJPHQWDFLyQ GHO EHW~Q GH SHQHWUDFLyQ QR VRQ
SRVLEOHV GLFKRV EHWXQHV VH KDQ VXEVWLWXLGR SRU PH]FODV GH UHVLQDV VLQWpWLFDV ODV FXDOHV
GHULYDQ GHO SHWUyOHR \ SRU VX WRQDOLGDG VRQ SLJPHQWDEOHV SDUD REWHQHU XQ DPSOLR UDQJR GH
FRORUHV ILJXUD 
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(O FRPSRUWDPLHQWR GH GLFKDV PH]FODV VHDQ ELWXPLQRVDV R UHDOL]DGDV PHGLDQWH PH]FODV GH
UHVLQDV VLQWpWLFDV VRQ DPSOLDPHQWH FRQRFLGDV \ VX IDFLOLGDG GH DSOLFDFLyQ \ VXV SUHVWDFLRQHV
ODVKDFHQVHUODVOLGHUHVHQHOFDPSRGHODSDYLPHQWDFLyQ

/DFRQMXQFLyQGHGLIHUHQWHVSHUILOHVJUDQXORPpWULFRVWLSRVGHEHWXQHVGHSHQHWUDFLyQ\XVRGH
DGLWLYRV SHUPLWH D HVWH FDPSR FRQVWUXFWLYR DSRUWDU XQD VROXFLyQ DO WLSR GH SUHVWDFLRQHV
GHVHDGDVRGHPDQGDGDV

$FWXDOPHQWH HVWiQ GHILQLGDV HQ (XURSD DJUXSiQGRODV PD\RULWDULDPHQWH HQ ODV VLJXLHQWHV
IDPLOLDV DVt FRQRFHPRV DPSOLDPHQWH ODV PH]FODV KRUPLJyQ GH DVIDOWR $&  PH]FODV
GUHQDQWHV 3$  PH]FODV 60$ 60$  PH]FODV ELWXPLQRVDV SDUD FDSDV GHOJDGDV %%70  \
PiVWLFRVELWXPLQRVDV 0$ 

(Q ORV ~OWLPRV DxRV KD\ XQD FRUULHQWH JHQHUDOL]DGD SDUD LQWHQWDU HQFRQWUDU RWUDV
DSUR[LPDFLRQHV FRQ XQ FRPSRUWDPLHQWR VLPLODU SHUR HYLWDQGR HPSOHDU OLJDQWHV GHULYDGRV GHO
SHWUyOHR ELHQ VHD HO KHFKR GH TXH VH WUDWH GH XQ UHFXUVR IyVLO R ELHQ SRU HQWHQGHU TXH HQ
GHWHUPLQDGDV ]RQDV SDUTXHV SURWHJLGRV HWF VHD LQWHUHVDQWH HQFRQWUDU XQ OLJDQWH FRQ XQ
FDUiFWHU VRVWHQLEOH \ SRGHU DSRUWDU XQ SOXV PHGLR DPELHQWDO DO SDYLPHQWR R SDUD HVWDU HQ
FRQMXQFLyQFRQHOWHUULWRULRTXHVHSDYLPHQWD

3RGUtDPRVUHVXPLUGHXQDIRUPDVLPSOHTXHSDUDDOFDQ]DUHVWHKLWRHVQHFHVDULRHQFRQWUDUXQ
PDWHULDO TXH ELHQ IRUPXODGR SHUPLWD XQ FRPSRUWDPLHQWR DGHFXDGR SDUD H[WHQGHU \ DSRUWDU
FRKHVLyQSDUDVRSRUWDUODVFDUJDV

(Q HVWH FDVR GHULYDGR GH XQD IXHQWH QDWXUDO \ VRVWHQLEOH \ VREUH WRGR TXH OD PH]FOD ILQDO
SURGXFLGDWLHQHXQFRPSRUWDPLHQWRVLPLODUDODVPH]FODVDVIiOWLFDVHQWHQGLHQGRTXHHOXVRILQDO
GHO SDYLPHQWR HV HO TXH PD\RUPHQWH GHILQLUi VX SRWHQFLDOLGDG HQ VHU HPSOHDGRV GLFKRV
SURGXFWRV

&DEHGHVWDFDUSRUHVRTXHDFWXDOPHQWHHOOLJDQWHHQFDOLHQWHPiVHFRQyPLFRVLJXHVLHQGRHO
EHW~Q GH SHQHWUDFLyQ HVWH KHFKR HV QRUPDO SXHV D~Q VLHQGR XQ UHFXUVR IyVLO VX REWHQFLyQ
VLJXHDSRUWDQGRJUDQGHVFDQWLGDGHVGLVSRQLEOHVDOPHUFDGR\SRUHVRKDFHTXHVXSUHFLRVLJD
VLHQGR PiV HFRQyPLFR DSDUWH GH TXH SRU GHILQLFLyQ HO EHW~Q HV HO UHVLGXR REWHQLGR GH OD
GHVWLODFLyQGHOSHWUyOHR

/DV UHVLQDV VLQWpWLFDV DO VHU XQ SURGXFWR HODERUDGR D SDUWLU GH GHULYDGRV GHO SHWUyOHR HQ
GHILQLWLYDHPSOHRGHIUDFFLRQHVREWHQLGDVGXUDQWHHVWDGHVWLODFLyQGHOSHWUyOHRVXVSUHFLRVVRQ
PX\ VXSHULRUHV D ORV EHWXQHV GH SHQHWUDFLyQ SHUR VX DSOLFDFLyQ HV VREUH WRGR HQ SUR\HFWRV
DUTXLWHFWyQLFRVFRQFUHWRVGRQGHVXSULRULGDGHVDSRUWDUXQFRORUTXHVHLQWHJUHRVHGHVWDTXH
HQIXQFLyQGHORUHTXHULGR

(Q GHILQLWLYD ODV UHVLQDV GH DSOLFDFLyQ HQ FDOLHQWH VHDQ GHO WLSR TXH VHDQ QR SUHWHQGHQ
VXEVWLWXLUODVPH]FODVWUDGLFLRQDOHVELWXPLQRVDVVLQRDSRUWDUXQDSRVLELOLGDGGHSDYLPHQWDFLyQ
FRQRWURVUHTXHULPLHQWRVHVSHFtILFRVFRPRSRGUtDQVHUHOFRORURODVRVWHQLELOLGDG
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+DFH XQ ODUJR WLHPSR (1*,48,$ HPSH]y D HVWXGLDU TXH DOWHUQDWLYDV YLDEOHV \ VRVWHQLEOHV
H[LVWtDQDORVSURGXFWRVREWHQLGRV\RGHULYDGRVGHOSHWUyOHR

([LVWHQ PXFKDV UHVLQDV QDWXUDOHV TXH SXHGHQ VHU SUHFXUVRUHV LQWHUHVDQWHV SDUD REWHQHU XQ
OLJDQWH \ PX\ SUREDEOHPHQWH PXFKDV GH HOODV SXHGHQ VHU YLDEOHV SHUR QRV FHQWUDPRV HQ HO
HVWXGLR GH ODV UHVLQDV REWHQLGDV SRU H[XGDFLyQ GH ORV iUEROHV GH FRQtIHUDV DO GLVSRQHU SRU
SUR[LPLGDG GH LQGXVWULDV EDVDGDV HQ GLFKRV SURGXFWRV FRQ HOHYDGD HVSHFLDOLGDG \ FRQ ODUJD
WUDGLFLyQ

$SDUWHGHVXVSURSLHGDGHVTXtPLFDVFRQRFLGDVHOKHFKRTXHELHQJHVWLRQDGRVHDXQUHFXUVR
UHQRYDEOHVLJQLILFDTXHVXSURGXFFLyQHVVRVWHQLEOHHQHOWLHPSR

(VWH OLJDQWH KD VLGR GLVHxDGR \ IRUPXODGR SRU (1*,48,$ \ OD GHILQLFLyQ GHO PLVPR VHUtD XQ
OLJDQWHDJORPHUDQWH\WHUPRSOiVWLFRREWHQLGRGHWUDQVIRUPDUHVDVUHVLQDVQDWXUDOHVUHQRYDEOHV
$VtSXHVFRUUHFWDPHQWHIRUPXODGDSHUPLWLUiUHDOL]DUSDYLPHQWRVHQFDOLHQWHGHELGRDOFDUiFWHU
DJORPHUDQWH\WHUPRSOiVWLFR

(O SURFHVR GH IDEULFDFLyQ GH OD PH]FOD HQ FDOLHQWH VHUi VLPLODU D ODV PH]FODV ELWXPLQRVDV
FDOHQWDUiQ ORV iULGRV FRQ XQD JUDQXORPHWUtD VHOHFFLRQDGD \ VH PH]FODUiQ HQ FDOLHQWH FRQ HO
OLJDQWH 48,$352B5(12%,1' VLHQGR SRVWHULRUPHQWH DSOLFDGRV PHGLDQWH PDTXLQDUtD
FRQYHQFLRQDOHPSOHDGDSDUDODHMHFXFLyQ\FRPSDFWDFLyQGHODVPH]FODVELWXPLQRVDV

+D\ TXH HQWHQGHU TXH PXFKDV PiV HVSHFLILFDFLRQHV GH GLFKR OLJDQWH DFWXDOPHQWH QR HV
SUHFHSWLYRDQXQFLDUGHELGRDTXHVHHVWiHVWXGLDQGRTXHYtDVGHSURWHFFLyQDGLFKRSURGXFWR
VH SXHGHQ UHDOL]DU \ HQWHQGHU TXH JUDGRV GH PHMRUD VH SXHGHQ REWHQHU SDUD ODV GLYHUVDV
DSOLFDFLRQHVTXHSXHGHQWHQHU

(V SUREDEOH TXH XQ IXWXUR KD\D GLIHUHQWHV WLSRV GH OLJDQWH FRQ HO ILQ GH GDU VROXFLyQ DO JUDQ
HVSHFWUR GH SRVLELOLGDGHV TXH PXHVWUDQ ODV PH]FODV FDOLHQWHV HQ SDYLPHQWDFLyQ \ KDVWD VH
SXHGDQUHDOL]DUPHMRUDVSHURWRGRVORVSDVRVGHEHQLUDODYHORFLGDGDGHFXDGD
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/DV PH]FODV SUHSDUDGDV FRQ HO OLJDQWH 5HQRELQG SXHGHQ VHU UHDOL]DGDV FRQ VLPLOLWXG D ODV
UHVLQDV VLQWpWLFDV HQ GHILQLWLYD XWLOL]DU XQ GLVHxy JUDQXORPpWULFR VLPLODU DO HPSOHDGR HQ
PH]FODV ELWXPLQRVDV HQ FDOLHQWH FRQ VLPLODUHV GRWDFLRQHV GH OLJDQWH PLVPRV KXVRV
JUDQXORPpWULFRV\VLPLODUHVH[LJHQFLDVDORViULGRV

'LFKR SDYLPHQWR VL QR HVWD SLJPHQWDGR RIUHFHUi XQ FRORU LQLFLDO GHULYDGR GHO FRORU GHO SURSLR
OLJDQWHDXQTXHFRQHOWLHPSR\ODSHUGLGDGHODFDSDLQLFLDOVXSHUILFLDOTXHUHFXEUDDOiULGRVH
LUiDSUHFLDQGRHOFRORUGHOSURSLRiULGRHPSOHDGR1RREVWDQWHGLFKROLJDQWHSRGUtDSHUPLWLUVHU
SLJPHQWDGRSDUDODREWHQFLyQGHFRORUHVSUHGHILQLGRV
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¢4XpSURSLHGDGHVVHSXHGHQGHPDQGDUDHVWHWLSRGHPH]FODV"

&RPRSURSLHGDGHVILQDOHVDFRQVHMDPRVHQXQSULQFLSLREDVDUQRVDORVQRUPDWLYRVGHILQLGRVHQ
ODVPH]FODVELWXPLQRVDVHQWHQGLHQGRTXHWLSRGHWUiQVLWR\TXHWLSRGHPH]FODELWXPLQRVDVH
TXLHUHDVLPLODUPX\SUREDEOHPHQWHSXHGDVHUUHVWULFWLYDHVWDH[LJHQFLDSHURFRPRSXQWRGH
SDUWLGDSXHGHPRVWUDUXQSULPHUSDVRGHDSOLFDFLyQVLQFRPSRUWDUJUDQGHVSUREOHPiWLFDV(VWH
KHFKR QR LPSOLFD TXH QR VHD SRVLEOH UHDOL]DU XQ SHUILO GH PH]FODV GLIHUHQWHV D ODV
KDELWXDOPHQWHFRQRFLGDVFRQVXILFLHQWHGHVHPSHxRSDUDHOXVRTXHVHGHVHD

(Q GHILQLWLYD OR TXH EXVFDPRV GH IRUPD JHQpULFD HQ XQ SDYLPHQWR HV TXH VH FRPSRUWH GH
IRUPDFRUUHFWDHQWRGRHOUDQJRGHWHPSHUDWXUDVTXHHOSDYLPHQWRGHEDVRSRUWDUWHQLHQGRXQD
HVWDELOLGDG FRUUHFWD SDUD DJXDQWDU ODV VROLFLWXGHV GHO WUiQVLWR \ VLQ SUHVHQWDU JUDQGHV
GHIRUPDFLRQHV

'HODUJDWUDGLFLyQHQHOSDtVKDVLGRHOHPSOHRGHOPpWRGR0DUVKDOOFRPRPpWRGRSDUDGRVLILFDU
\HPSH]DUDGLVHxDUODVPH]FODVELWXPLQRVDVFRQYHQFLRQDOHV $& \HVWpPpWRGRQRVSHUPLWH
REWHQHU HQWUH RWURV ORV YDORUHV GH HVWDELOLGDG N1  HVWRV YDORUHV QRV SXHGHQ D\XGDU D
FRPSDUDUGLFKDVPH]FODVFRQODVWUDGLFLRQDOHVELWXPLQRVDV$FWXDOPHQWHQRVHGHPDQGDSDUD
SDYLPHQWRV FRQYHQFLRQDOHV VHJ~Q OD QRUPD HXURSHD QR REVWDQWH VLJXH VLHQGR DPSOLDPHQWH
XWLOL]DGRSDUDUHIHUHQFLDU

+DFLHQGR XQD UHFRSLODFLyQ GH TXH YDORUHV VH H[LJtDQ HQFRQWUDUtDPRV XQD FODVLILFDFLyQ SDUD
FDGDWLSRGHSDYLPHQWRHQIXQFLyQGHOWUiILFRGHILQLGRQRWLHQHQTXHVHU
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([LVWHQ P~OWLSOHV HQVD\RV TXH VH SXHGHQ UHDOL]DU D ODV PH]FODV ELWXPLQRVDV GHIRUPDFLyQ
SHUPDQHQWHRHO(QVD\RGHODVHQVLELOLGDGDODJXD

'HELGRDTXHGHIRUPDPD\RULWDULDHVWRVSDYLPHQWRVVHUiQSDYLPHQWRVSDUDWUiILFRVOLJHURV7
XQDREWHQFLyQGHHVWDELOLGDGHVLJXDOHVRVXSHULRUHVD.1VHUtDXQPtQLPRFRUUHFWRFRPR
GLVHxRGHPtQLPRVGHPH]FODVTXHSUHWHQGDVLPXODUXQDPH]FOD$&

7RGRSURFHVRGHGHVDUUROORLPSOLFDXQDHYROXFLyQSUHYLDTXHQRVPXHVWUDVXVSRWHQFLDOLGDGHV
\XQDHYROXFLyQSRVWHULRUODFXDOQRVPRVWUDUiVXVYLUWXGHV\VXVGHIHFWRVGHSHQGLHQGRGHOD
DSOLFDFLyQ\VXVSUHVWDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODPLVPDSHURVRORODUHDOL]DFLyQGHSUR\HFWRV
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ANTECEDENTS
Durant el tràmit de resolució d’al·legacions, els serveis tècnics municipals observen un
deteriorament prematur del tram de paviment experimental executat al mes juliol de
2020, corresponent a l’obra municipal ordinària relativa al “Text Refós de la Memòria
Tècnica Valorada per a la millora superficial d'un tram del camí del Crist Treballador
(entre el c. Comte i l'accés al Club de Tennis Natació St. Cugat)“.
L’observació d’un deteriorament prematur propicia un seguit de reunions i inspeccions
in situ, que deriven en l’acord de dur a terme dues actuacions diferenciades:
a. ESTUDI DE DEFLEXIONS DEL TRAM EXECUTAT:
Deflexions cada 20 metres del tram executat, per a cada sentit de
circulació, i després analitzar el resultat de les mateixes. Aquest estudi
s’acorda que serà a càrrec de l’empresa ROMERO GAMERO, SAU
(ROGASA), adjudicatària del tram ja executat.
b. PLAQUES DE CÀRREGA:
Veient com s’està comportant el ferm executat, existeix el dubte raonable
sobre les característiques de deformació i resistència del terreny en el tram
encara per executar. Per aquest motiu, s’acorda que en funció del resultat
de l’estudi de deflexions, es realitzaran 6 assajos de placa de càrrega, per
poder validar i, en cas necessari, adequar, la secció del ferm adequada. Es
decideix executar 2 assajos al tram entre la carretera de l’Arrabassada i
l’inici del tram executat per ROGASA, i els 4 assajos restants al tram des
del final del tram executat per ROGASA fins l’escola AVENÇ. Aquests
assajos s’acorda que seran a càrrec de l’Ajuntament.
En data 30 de març de de 2021, l’empresa TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL va
realitzar, per encàrrec de ROGASA, una auscultació estructural del ferm, mitjançant
deflectòmetre d’impacte, en l’àmbit corresponent a obra municipal titulada “Millora
superficial d’un tram del camí del Crist Treballador (entre el C. Comte i l’accés al Club
de Tennis Natació St. Cugat”. Dels resultats obtinguts es desprèn que l’esplanada
presenta grans deficiències.
Atès el deteriorament prematur observat en el tram executat en 1a fase, i els resultats
de l’estudi de deflexions, i a instància de la direcció d'àmbit de Gestió d'Urbanisme i
Projectes, s'incoa la contractació dels serveis professionals per a la determinació de la
categoria de l’esplanada, mitjançant 6 assajos de placa de càrrega, que permetin
determinar si en la 2a fase de la millora superficial del Crist Treballador, l’esplanada
presenta les mateixes deficiències observades en el tram de la fase 1, la qual cosa
faria necessari, a banda d’una millora superficial, reforçar la base del ferm.
En data 5 de maig de 2021, entre les 11:50 i les 16:40 h, es duen a terme les 6
plaques de càrrega en l’àmbit del Projecte de millora superficial del camí del crist
Treballador a Sant Cugat del Vallès, 2a fase.
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ANÀLISI DELS RESULTATS I SECCIÓ DE FERM ADOPTADA:
En quant als resultats obtinguts en el tram pròpiament del Projecte de millora
superficial del camí del crist Treballador a Sant Cugat del Vallès, 2a fase:
El principal valor a considerar és el mòdul de compressibilitat en el 2n cicle de càrrega
(Ev2), el qual determina la categoria de l’esplanada, que pot ésser E1, E2 o E3, d’acord
amb a següent taula:

En la següent taula es mostren els resultats obtinguts, essent la Placa número 1 la
més propera a l’Escola Avenç i la número 6 la més propera a la carretera de
l’Arrabassada:
Placa núm.
Ev2 (MPa)

1

2

3

4

5

6

173,1

112,5

132,4

155,2

155,2

173,1

En vista dels resultats obtinguts, i un cop comprovat que la placa número 2 es va
executar en el marge extrem del camí actual amb el bosc, en una zona que, d’acord
amb el Projecte Projecte de millora superficial del camí del crist Treballador a Sant
Cugat del Vallès, 2a fase, correspondrà al camí de vianants, es pot concloure que
l’esplanada disponible és una E2.
La Instrucció de Carreteres 6.1 IC “Secciones de firme”, i tot i deixar ben clar que no és
una normativa d’obligat compliment en el cas que ens ocupa (un camí rural),
constitueix una guia àmpliament acceptada per al dimensionament de ferms. D’acord
amb aquesta norma, la secció del ferm ve determinada per la categoria de l’esplanada
i per la categoria del trànsit, que es determina en funció del nombre de vehicles
pesants diaris que circulen per una via, d’acord amb les dues taules següents:
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El trànsit de vehicles pesants, en el cas que ens ocupa, i atesa l’amplada reduïda de la
plataforma i que no existeix separació de carrils, es considera que cal comptar-la no
segregada per sentits, atès que els vehicles, quan no hi ha trànsit contrari, circulen pel
mig de la calçada.
Així, es computen 8 itineraris de recollida de residus diairs (4 per sentit), així com 8
itineraris de bus escolar, 4 al matí i 4 més a la tarda, més una mitjana de 4 expedidions
més per abastament de subministraments de l’escola, totalitzant 20 vehicles pesants
diaris, que permeten determinar una categoria del trànsit T42.
La taula de la pàgina següent mostra les seccions del ferm a aplicar en funció dels 2
paràmetres determinats.
Seria d’aplicació la secció número 4221, consistent en 25 cm de tot-ú artificial i 5 cm
de mescla bituminosa. No obstant, i atès que en l’àmbit del camí del Crist treballador
no s’admet l’aplicació de mescles bituminoses i el paviment superficial serà, per tant,
amb resines naturals, es decideix que el seu gruix serà de 6 cm.
Quedant la secció del ferm en 25 cm de tot-ú + 6 cm de paviment natural amb
resines.
Aquesta secció del ferm s’executarà fent el mínim rebaix que resulti imprescindible
de l’encaix geomètric in situ. A tal efecte, es preveurà en l’aprovació definitiva del
Projecte de 2a fase, una excavació mitjana de 15 cm, dels 31 cm totals que
constitueixen el ferm projectat.
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INTRODUCCIÓ

L’objectiu d’aquest annex és la definició i comprovació de la cuneta longitudinal
destinada a la recollida de l’aigua caiguda tant al camí del Crist Treballador com sobre
les àrees adjacents que incideixen sobre aquesta via.
En primer lloc, es determinaran als cabals d’aportació, que serviran com a base per al
dimensionament hidràulic dels elements de la xarxa de drenatge. Posteriorment, es
realitza la justificació dels elements projectats.
2.

NORMATIVA D’APLICACIÓ

Les normes i publicacions que s’han considerat d’aplicació per al disseny del drenatge
han estat:
·
·
·
·
·

3.

Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local. ACA, Generalitat
de Catalunya.
Recomanacions tècniques per el disseny d’infraestructures que interfereixen amb
l’espai fluvial. ACA, Generalitat de Catalunya.
Norma 5.2-IC “Drenaje Superficial”, aprovada mitjançant Odre FOM/298/2016, de 15 de
febrer i publicada el dijous 10 de març de 2016 al Boletín Oficial del Estado.
Ordre Circular 17/2003 “Recomendaciones para el projeyecto y Construcción del
drenaje subterràneo en obres de carretera”, de 23 de desembre de 2003.
“Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”, editat per la Direcció General de
Carreteres, Ministeri de Foment.

CABALS DE CÀLCUL
3.1. PERÍODES DE DISSENY

La selecció del cabal de referència per el qual ha de projectar-se un element del
drenatge superficial està relacionat amb la freqüència de la seva aparició, que pot
definir-se per un període de retorn. D’aquesta manera, quan major sigui el seu període
de retorn, major serà el cabal.
Donades les característiques del vial que ens ocupa, els càlculs es realitzaran per a
cabals de disseny amb períodes de retorn de 2, 5 i 10 anys.
3.2. CABALS DE DISSENY
En aquest apartat es defineixen els cabals de càlcul que seran utilitzats per el
dimensionament de la xarxa de drenatge longitudinal.
Per el càlcul dels cabals de disseny s’utilitzarà la metodologia exposada les
recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua, ACA en endavant. En aquest apartat
es determinen els cabals unitaris (per metre quadrat) generats en la plataforma i en les
àrees adjacents. Es definiran els cabals de disseny multiplicant els cabals unitaris per
la superfície que genera el cabal que ha de recollir l’element lineal.
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3.2.1. Determinació de les conques
Donades les característiques del vial i orografia existent, es determinen dues conques:
·
·

Conca 2A, corresponent al tram des de la carretera BP-1417 fins al carrer Comte.
Conca 2B, corresponent al tram comprés entre el carrer del Comte i fins l’escola Avenç.

Ambdues conques connectaran en el seu punt baix amb les cunetes existents.
Els paràmetres hidromorfomètrics d’aquestes dues conques són les que es detallen a
la següent taula:
CONCA

COTA SUPERIOR (2)

COTA INFERIOR (1)

SUPERFÍCIE

LONGITUD LLERA

m2

325,75 m
535,68 m

2A

170,95

151,34

5.168

2B

151,34

134,89

7.088 m2

Es calcula el pendent mitjà (j)
dividint el desnivell entre els
extrems del curs principal per la
seva longitud en planta.

En el cas que ens ocupa, el pendent mitjà (j) correspon al pendent longitudinal de
cadascun de tram de vial estudiat.
3.2.2. Temps de concentració, Tc
El tems de concentració Tc es el temps que transcorre entre la finalització de la
precipitació i la sortida de la darrera gota d’escorrentia superficial.
El Tc s’agafa com el temps que triga una gota de pluja neta caiguda a l’extrem superior
del curs principal a sortir pel punt de sortida, per la qual cosa en el seu càlcul es
consideren la longitud de la conca (L) i el pendent (j).
Donat que es tracta d’una conca urbanitzada (el percentatge de la superfície
urbanitzada amb respecte la superfície total és superior al 4%), el càlcul del temps de
concentració es calcula segons la següent formulació:
Grau d'Urbanització

μ

37,93%

ESCOLLIR TIPOLOGIA DE CONCA

Urbanitzada

Conca rural

μ ≤ 4%

Conca urbanitzada

μ > 4%

Urbanitzacions independents amb clavegueram de pluvials no unificat o complet

Conca urbana

μ > 4%

Clavegueram complet i curs principal canalitzat, impermeable i petita rugositat

Formulació:

Conca urbanitzada

Els temps de concentració resultants es mostren a la següent taula:
CONCA

TIPOLOGIA DE CONCA

TEMPS DE CONCENTRACIÓ Tc

2A

Urbanitzada

0,12 hores

2B

Urbanitzada

0,20 hores
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3.2.3. Llindar d’escorrentiu, P0
El llindar d’escorrentiu P0 és el valor de precipitació a partir del qual es produeix
escorrentiu superficial. Per valors inferiors no es produeix escorrentiu superficial, ja
que tota l’aigua caiguda es perd per intercepció, infiltració o evapotranspiració. El
llindar d’escorrentiu engloba la intercepció per vegetació, l’emmagatzematge en petites
depressions de la superfície del terreny i la infiltració.
Per el càlcul del llindar d’escorrentiu P0, cal diferenciar les conques segons l’ús del sòl,
els pendents, les característiques hidrològiques i el grup de sòl. En el nostre cas, s’han
diferenciat dos tipus de sòl: paviments i praderies, amb les següents característiques:
CONCA

TIPUS
SÒL

2A

ÀREA

P(%)

TIPUS

GRUP SÒL (%)

Praderies

m2
2.650,0

%
51,3

≥3

Bona

A
25%

Praderies

558,0

10,8

≤3

Bona

25%

Paviments

1.960,0

37,9

-

-

B

C
75%

P0
(mm)

D

15,8

75%

5,1

100%

0,4

Llindar d’escorrentiu conca 2A
2B

21,3

Praderies

3.499,1

49,4%

≥3

Bona

50%

50%

20,9

Praderies

399,3

5,6%

≤3

Bona

50%

50%

5,1

Paviments

3.189,6

45,0%

-

-

100%

0,5

Llindar d’escorrentiu conca 2B

26,5

Per tal de reflectir la variació regional d’humitat habitual en el sòl al començament de
les pluges significatives, el llindar d’escorrentiu P 0 s’augmenta amb un coeficient r,
anomenat factor regional, segons la següent formulació:

Per tant, el llindar d’escorrentiu P’0 quedarà segons la següent taula:
CONCA

P’0

2A

27,69

2B

34,45

3.2.4. Precipitacions diàries màximes per a un període de retorn desitjat PT
Per el càlcul de les precipitacions diàries per a un període de retorn desitjat, ens
basem en la publicació “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”, editat per la
Direcció General de Carreteres, Ministeri de Foment.
A partir de les isolínies de variació Cv i valor mig Pd de la màxima precipitació diària
anual, s’estima la precipitació diària anual corregida, amb la metodologia SQRT-Màx.
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Pd = 70 mm
Cv = 0,45

Mapes de representació de les Isolínies de variació C v i valor mig Pd de la màxima precipitació diària anual.
Extret de la publicació 'Máximas lluvias diárias en la España Penínsular' del Ministerio de Fomento per al
càlcul de la Intensitat de pluja amb la metodologia SQRT-Màx.

L’estimació màxima de precipitació diària anual (mm/dia), PT, es calcula realitzant el
producte del factor d’amplificació KT (extret de la taula anterior) per el valor mig d ela
màxima precipitació diària anual, Pd, segons:

Estimació màxima precipitació diària anual (mm/dia)
L’estimació de la màxima precipitació diària anual corregit (mm/dia) es calcula segons:

Estimació màxima precipitació diària anual corregit (mm/dia)
Donat que A ≤ 1 km2, el coeficient de simultaneïtat KA és 1.
D’aquesta manera obtenim els següents resultats:
T (anys)
2
5
10

PT
62,72
89,18
108,43

P’d
62,72
89,18
108,43

3.2.1. Coeficient d’escorrentiu, C
El coeficient d’escorrentiu representa la porció de precipitació que es converteix en
cabal, es a dir, la relació entre el volum d’escorrentia superficial i el de precipitació. El
coeficient d’escorrentiu varia d’acord amb la magnitud de la pluja i particularment amb
les condicions fisiogràfiques del terreny on es generi l’escorrentia (cobertura vegetal,
pendents, tipus de sòl), per el que la seva determinació és aproximada.

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat

Pàgina 5 de 8

Projecte de millora superficial del camí del Crist Treballador a Sant Cugat del Vallès,
Fase 2.

Annex 4. Drenatge

Per el càlcul del coeficient d’escorrentiu s’utilitza una fórmula deduïda per Témez i
adoptada per la instrucció de carreteres (MOPU, 1990), segons:

El coeficient d’escorrentiu resultant per les conques objecte d’aquest estudi, segons
diferents períodes de retorn associats (T) són els que es mostren a la següent taula:
T (anys)
2
5
10

CONCA 2A
C
0,18
0,29
0,35

CONCA 2B
C
0,12
0,22
0,28

3.2.2. Intensitat de precipitació, I(T,tc)
La intensitat de precipitació I(T, tc) corresponent a un període de retorn de T anys i a
una durada de l’aiguat tc, a utilitzar en l’estimació del cabals unitaris per el disseny
d’una xarxa de drenatge longitudinal, per el Mètode Racional, s’obté segons la següent
formulació:
Intensitat màxima mitjana (mm/h)

On I1/Id és l’índex de torrencialitat, representat a la figura 2.4 de la Norma 5.2-IC
“Drenaje Superficial”, que expressa la relació entre la intensitat de precipitació horària i
la mitja diària corregida. El seu valor es determina en funció de la zona geogràfica,
segons la imatge de sota.
Per a Sant Cugat del Vallès,
aquest valor correspon a I1/Id =
11.
Les intensitats de precipitació
obtingudes per a cada conca i
període de retorn, són els que
s’especifiquen a la següent
taula:
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90,72
128,99
156,83

T (anys)
2
5
10
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CONCA 2B
I (mm/h)
71,33
101,42
123,31

3.2.3. Càlcul del cabal màxim d’escorrentiu, QP
Per el càlcul del cabal màxim d’escorrentiu QP, utilitzarem el mètode racional amb la
formulació inclosa a les recomanacions de l’ACA. Aquest mètode calcula el cabal
màxim d’escorrentiu superficial d’una pluja d’intensitat I que cau sobre una conca amb
una superfície S, que comença de manera instantània i és constant durant un termini
igual al temps de concentració de la conca Tc, segons la següent formulació:

On K és el coeficient d’uniformitat, que es calcula segons:

El resultat dels càlculs són els següents:
T (anys)
2
5
10

4.

CONCA 2A
K
1,01

Q (m3/s)
0,02
0,05
0,08

CONCA 2B
Q (m3/s)
0,02
1,01
0,04
0,07
K

DRENATGE LONGITUDINAL PROJECTAT. COMPROVACIÓ HIDRÀULICA DE
LES CUNETES

Es projecta una cuneta triangular asimètrica estabilitzada in situ al costat oest del camí
del Crist Treballador, amb una profunditat de 10 cm i amplada total de 50 cm, segons
la següent imatge:

Per comprovar la capacitat hidràulica de les cunetes, en règim uniforme i làmina lliure,
s’utilitzarà l’equació de Manning-Strickler, segons la següent formulació:

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat
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Projecte de millora superficial del camí del Crist Treballador a Sant Cugat del Vallès,
Fase 2.

Annex 4. Drenatge

On J és la pendent de la cuneta, RH és el radi hidràulic (àrea de la secció transversal
ocupada per la corrent dividit entre el perímetre mullat) i SMAX és l’àrea de la secció
transversal de la cuneta, i n el coeficient de Manning per cunetes revestides (n=0.013).
També es comprovarà que la velocitat mitja de l’aigua per el cabal del projecte haurà
de ser menor que la que produeix danys a l’element de drenatge superficial, en funció
del seu material constitutiu, i segons el seu material constitutiu, amb la següent
formulació:

On SP és l’àrea de la secció transversal ocupada per la corrent per el càlcul del
projecte. Donat que la cuneta és estabilitzada, la velocitat màxima permesa estarà en
torn als 4,5 - 6 m/s.
Realitzats els càlculs pertinents, obtenim els següents resultats:
·

Per a la conca 2A, amb una pendent mitja del 6%.

·

Per a la conca 2B, amb una pendent mitja del 3%:

A continuació es mostra una taula resum amb els valors obtinguts i la seva
comprovació:
CONCA
2A
2B

CAPACITAT HIDRÀULICA
CUNETA (QCH)
0,06 m3/s
0,04 m3/s

CABAL MÀXIM (QP; m3/s)
T=2 ANYS
T=5 ANYS
T=10 ANYS
0,02
0,05
0,08
0,02
0,04
0,07

VELOCITAT
(m/s)
2,41 m/s
1,71 m/s

La capacitat hidràulica de la cuneta projectada tindrà capacitat de transportar un cabal
associat fins a un període de retorn de 5 anys. En quan a la comprovació de les
velocitats, aquestes són menors a les màximes establertes per a cunetes
estabilitzades.
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat
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ANNEX NÚM. 5 JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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Data: 07/06/21

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A010T000

h

Tècnic mig o superior

42,07 €

A0121000

h

Oficial 1a

22,35 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

23,10 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

23,10 €

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

22,35 €

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

33,50 €

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

31,38 €

A013H000

h

Ajudant electricista

20,80 €

A013M000

h

Ajudant muntador

20,82 €

A013P000

h

Ajudant jardiner

29,73 €

A0140000

h

Manobre

19,75 €

A0150000

h

Manobre especialista

20,34 €

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

20,85 €
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2

MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

17,83 €

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

73,44 €

C110F900

h

Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica

C13113B1

h

Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

98,70 €

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

85,42 €

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

C13124B0

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

57,98 €

C1331100

h

Motoanivelladora petita

68,37 €

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

76,76 €

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

37,43 €

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

49,36 €

C1503000

h

Camió grua

51,73 €

C1503500

h

Camió grua de 5 t

54,46 €

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

45,15 €

C1702D00

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

32,04 €

C1705600

h

Formigonera de 165 l

2,03 €

C1705700

h

Formigonera de 250 l

3,28 €

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

61,19 €

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

70,17 €

C170E000

h

Escombradora autopropulsada

47,66 €

C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

C1B02A00

h

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

39,60 €

C1B02B00

h

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

30,29 €

C1RA2500

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

25,75 €

105,23 €

103,61 €
97,98 €
131,98 €

6,24 €

9,64 €
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3

MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C2001000

h

Martell trencador manual

3,74 €

C2005000

h

Regle vibratori

5,05 €

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

7,57 €

CR11B710

h

Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc

75,37 €

CR241213

h

Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW ( 35 a 54
CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària
de treball d'1,8 a 2,39 m

44,39 €

CR711300

h

Sembradora de tracció manual

CR713300

h

Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de
2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

4,90 €
40,43 €
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4

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0111000

m3

Aigua

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

19,45 €

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

19,03 €

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

19,93 €

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

18,94 €

B0332Q10

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

20,86 €

B0372000

m3

Material granític, granulometria densa, per a capa de
trànsit.

29,56 €

B037R000

m3

Tot-u artificial

16,78 €

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

117,66 €

B051E201

t

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

182,42 €

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

B055001X

tn

Lligant provinent de resines naturals per a paviments

B0552100

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

0,27 €

B0552460

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

0,28 €

B064300C

m3

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

69,52 €

B064500B

m3

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

67,76 €

B065E76C

m3

Formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

93,90 €

B06NN14B

m3

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

67,13 €

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

66,57 €

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,39 €

B0A31000

kg

Clau acer

1,55 €

1,86 €

0,25 €
2.300,00 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,39 €

B0DZA000

l

Desencofrant

2,86 €

B2RA001X

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de neumàtic amb una densitat 0,10 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 160103 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

91,54 €

B2RA6680

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

142,38 €

B2RA73G1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,92 €

B2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,00 €

B2RA8890

t

Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

51,26 €

B2RA9SB0

t

Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

51,26 €

B9E13100

m2

B9H11251

t

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

62,30 €

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

58,18 €

B9H11J52

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base
B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

57,88 €

BBA15100

kg

Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials

1,56 €

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior

8,18 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BBA1M200

kg

Microesferes de vidre per a marques
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

BBC1B000

m

Cinta reflectant homologada groga 3M.

BBM11103

u

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

57,14 €

BBM12603

u

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

57,82 €

BBM13603

u

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

72,46 €

BBMZ2611

m

Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit

25,88 €

BBMZ5611

u

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de
tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

75,00 €

BDGZ001X

u

Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 75 mm de
diàmetre nominal

0,26 €

BDGZ002X

u

Placa de protecció de cables soterrats, de polietilè, de
250 mm d'amplada i 1 m de longitud, color groc, amb
l'inscripció ´´ATENCIÓ! CABLES ELÈCTRICS´´ i
triangle de risc elèctric.

4,93 €

BDGZB610

m

Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

0,56 €

BDGZFN50

m

Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

0,17 €

BDGZPA00

u

Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

0,26 €

BDK21495

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

16,48 €

BG15001X

u

Caixa de connexió

15,79 €

BG151D22

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

15,79 €

BG22001X

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

1,82 €

BG22TK10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,30 €

vials

1,44 €
2,10 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BG319360

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

3,45 €

BG31D560

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4
x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

4,26 €

BG414F9F

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

46,39 €

BG4242JH

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

179,42 €

BG8L001X

u

Router 4G industrial amb antena externa.

289,56 €

BG8P001X

u

Software ANPR sobre servidor. Detecció
i
reconeixement de placa de matricula en baixa
velocitat,Vax ALPR PC.

1.623,48 €

BG8P002X

u

Posada a punt del sistema de reconeixement de
matrícules. Inclou treballs de tècnics professionals i
supervisió d'un director tècnic de Projecte. No inclou la
integració amb el sistema Milestone.

217,19 €

BG8P003X

u

Llicència Milestone Corporate per càmera fixe d'interior
o exterior, amb el CarePlus inclós fins 31/12/2020

319,40 €

BGW1001X

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de connexió

0,36 €

BGW14000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,64 €

BGW15000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

0,36 €

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

0,48 €

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

0,43 €

BGWF001X

u

Pinça per calbe aeri tipus RZ

13,63 €

BHM4001X

u

Tub d'acer amb imprimació antioxidant

64,03 €

BP43001X

u

Jumper bifibra fins a 2 m SC/APC-SC/APC o
SC/APC-LC/UPC

3,98 €

BP434610

m

Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2

0,67 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BP434640

m

Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2

0,73 €

BP74001X

u

Armari metàl·lic d'intemperie IP65 amb bastidor tipus
rack 19´´, de 24 unitats d'alçària, de 1200x800x800 mm
(alçària x amplària x fondària), de planxa d'acer
galvanitzat i pintat amb pintura de poliester, d'1
compartiment, amb 1 porta amb tanca antivandàlica
amb pany, clau i carenat, amb sòcol de 200 mm
d'alçaria i teuladeta

1.365,00 €

BP7E001X

u

Switch HP/Aruba Procurve 2530G PoE de 8 ports,
referència J9774A

659,00 €

BP7E002X

u

MiniGbic (SFP) HP Procurve LX-LC (Monomode) o
similar.

256,00 €

BP7E003X

u

Repartidor de Coure de 19´´, RJ45 de 24 ports, amb
tots els móduls.

85,90 €

BPA1001X

u

Càmera IP megapixel model AXIS CAM IP D/E 5MP IR
30H P1447 LE.

1.235,15 €

BPA1002X

u

Càmera AXIS model P1785-LE, o superior per a
Lectura de Matricules

1.335,15 €

BPDZ001X

u

Repartidor (RFO) de 19´´ i amb 24 connectors.

BQ43001X

u

Pilona de fusta tropical amb protecció fungicida,
insecticida i hidrófuga, de secció quadrada, de 1000
mm d'alçària i de 140x140mm, per a encastar

BR34J000

kg

Bioactivador microbià

7,43 €

BR361100

kg

Estabilitzant sintètic de base acrílica

9,35 €

BR3A7000

kg

Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent

5,95 €

BR3P2110

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

41,22 €

BR3PAN00

kg

Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

1,05 €

BR45001X

u

Arbre o arbust autòcton de la zona, de qualsevol
diàmetre i alçada, amb pa de terra.

121,52 €

BR4U001X

kg

Barreja de llavors mixta amb addició d'espècies
arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N

11,49 €

BR4U1J00

kg

Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N

16,49 €

204,12 €
40,56 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 07/06/21

9

ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

D060M0B2

m3

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

83,24 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

20,34000 =

0,900 /R x

Subtotal...

18,30600
18,30600

18,30600

Maquinària:
C1705700

h

Formigonera de 250 l

3,28000 =

0,450 /R x

Subtotal...

1,47600
1,47600

1,47600

Materials:
B0111000

m3

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

B0332Q10

t

B0512401

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

Aigua

x

1,86000 =

0,33480

0,650

x

19,93000 =

12,95450

1,550

x

20,86000 =

32,33300

0,150

x

117,66000 =

17,64900

0,180

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m3

D0701821

63,27130
1,00%

63,27130
0,18306

COST DIRECTE

83,23636

COST EXECUCIÓ MATERIAL

83,23636

Rend.: 1,000

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra
Unitats

96,61 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

20,34000 =

1,000 /R x

Subtotal...

20,34000
20,34000

20,34000

Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

2,03000 =

0,700 /R x

Subtotal...

1,42100
1,42100

1,42100

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,86000 =

0,37200

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,520

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380

x

19,45000 =

29,56400

x

117,66000 =

44,71080

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE

74,64680
1,00%

74,64680
0,20340
96,61120
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m3

D070A4D1

96,61120

Rend.: 1,000

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

176,70 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

20,34000 =

1,050 /R x

Subtotal...

21,35700
21,35700

21,35700

Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

2,03000 =

0,725 /R x

Subtotal...

1,47175
1,47175

1,47175

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,86000 =

0,37200

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,530

B0512401

t

0,200

B0532310

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

x

19,45000 =

29,75850

x

117,66000 =

23,53200

400,000

x

0,25000 =

100,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

153,66250
1,00%

153,66250
0,21357

COST DIRECTE

176,70482

COST EXECUCIÓ MATERIAL

176,70482
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 1

EG8P001X

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,130

Software ANPR sobre servidor. Detecció
i
reconeixement de placa de matricula en baixa
velocitat,Vax ALPR PC.

1.644,23 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

23,10000 =

1,000 /R x

Subtotal...

20,44248
20,44248

20,44248

Materials:
BG8P001X

u

Software ANPR sobre servidor. Detecció
i
reconeixement de placa de matricula en baixa
velocitat,Vax ALPR PC.

1,000

x

1.623,48000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1.623,48000

1.623,48000
1,50%

1.623,48000
0,30664

COST DIRECTE

1.644,22912

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 2

u

EG8P002X

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.644,22912

Rend.: 1,000

217,19 €

Posada a punt del sistema de reconeixement de
matricules. Inclou treballs de tècnics professionals i
supervisió d'un director tècnic de Projecte. No inclou la
integració amb el sistema Milestone.

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
BG8P002X

u

Posada a punt del sistema de reconeixement de
matrícules. Inclou treballs de tècnics professionals i
supervisió d'un director tècnic de Projecte. No inclou la
integració amb el sistema Milestone.

1,000

217,19000 =

x

Subtotal...

217,19000

217,19000

COST DIRECTE

217,19000

217,19000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 3

u

EG8P003X

217,19000

Rend.: 1,000

Submnistrament de Llicència Milestone Corporate per
càmera fixe d'interior o exterior, amb el CarePlus inclós
fins 31/12/2020
Unitats

319,40 €

Preu €

Parcial

Import

Materials:
BG8P003X

u

Llicència Milestone Corporate per càmera fixe d'interior
o exterior, amb el CarePlus inclós fins 31/12/2020

1,000

x

319,40000 =
Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

319,40000
319,40000

319,40000

319,40000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 4

u

EP7E001X

319,40000

Rend.: 0,444

Suministrament i instal·lació de Switch HP/Aruba
Procurve 2530G PoE de 8 ports, referència J9774A,
col·locat i connectat.

859,81 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,000 /R x

23,10000 =

104,05405

A013M000

h

Ajudant muntador

2,000 /R x

20,82000 =

93,78378

Subtotal...

197,83783

197,83783

Materials:
BP7E001X

u

Switch HP/Aruba Procurve 2530G PoE de 8 ports,
referència J9774A

1,000

659,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

659,00000
659,00000

1,50%

659,00000
2,96757

COST DIRECTE

859,80540

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 5

u

EP7E002X

859,80540

Rend.: 1,013

Subministrament i instal·lació de miniGbic (SFP) HP
Procurve LX-LC (Monomode) o similar.

344,01 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,000 /R x

23,10000 =

45,60711

A013M000

h

Ajudant muntador

2,000 /R x

20,82000 =

41,10563

Subtotal...

86,71274

86,71274

Materials:
BP7E002X

u

MiniGbic (SFP) HP Procurve LX-LC (Monomode) o
similar.

1,000

256,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

256,00000
256,00000

1,50%

256,00000
1,30069

COST DIRECTE

344,01343

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 6

u

EP7E003X

COST EXECUCIÓ MATERIAL

344,01343

Rend.: 9,669

90,75 €

Submnistrament i instal·lació de repartidor de Coure de
19´´, RJ45 de 24 ports, amb tots els móduls.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,000 /R x

23,10000 =
Subtotal...

Materials:

4,77816
4,77816

4,77816
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BP7E003X

UA
u

DESCRIPCIÓ
Repartidor de Coure de 19´´, RJ45 de 24 ports, amb
tots els móduls.

PREU
1,000

85,90000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

85,90000
85,90000

1,50%

85,90000
0,07167

COST DIRECTE

90,74983

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 7

u

EPA1001X

90,74983

Rend.: 0,904

Subministrament i col·locació de càmera IP megapixel
model AXIS CAM IP D/E 5MP IR 30H P1447 LE, inclou
adaptador i muntatge de càmera a columna/pal de
fusta.

1.334,72 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

23,10000 =

12,77655

Ajudant muntador

0,500 /R x

20,82000 =

11,51549

Subtotal...

24,29204

24,29204

Maquinària:
C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

45,15000 =

1,500 /R x

Subtotal...

74,91704
74,91704

74,91704

Materials:
BPA1001X

u

Càmera IP megapixel model AXIS CAM IP D/E 5MP IR
30H P1447 LE.

1,000

x

1.235,15000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

1.235,15000
1.235,15000

1,50%

1.235,15000
0,36438

COST DIRECTE

1.334,72346

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 8

u

EPA1002X

1.334,72346

Rend.: 0,783

Subministrament i instal·lació de càmera AXIS model
P1785-LE, o superior per a Lectura de Matricules. Amb
tot els accessoris necessaris per la seva col·locació.

1.450,11 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

0,500 /R x

23,10000 =

14,75096

0,500 /R x

20,82000 =

13,29502

Subtotal...

28,04598

28,04598

Maquinària:
C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

1,500 /R x

45,15000 =
Subtotal...

86,49425
86,49425

86,49425

Materials:
BPA1002X

u

Càmera AXIS model P1785-LE, o superior per a
Lectura de Matricules

1,000

x

1.335,15000 =
Subtotal...

1.335,15000
1.335,15000

1.335,15000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,42069

COST DIRECTE

1.450,11092

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 9

m3

F2131223

1.450,11092

Rend.: 1,000

Enderroc de fonament de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

46,60 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

A0150000

h

Manobre

0,500 /R x

19,75000 =

9,87500

Manobre especialista

1,000 /R x

20,34000 =

20,34000

Subtotal...

30,21500

30,21500

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,500 /R x

17,83000 =

8,91500

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,121 /R x

57,98000 =

7,01558

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

15,93058
1,50%

15,93058
0,45323

COST DIRECTE

46,59881

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 10

m

F2191305

COST EXECUCIÓ MATERIAL

46,59881

Rend.: 1,000

4,35 €

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

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

20,34000 =

0,100 /R x

Subtotal...

2,03400
2,03400

2,03400

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,050 /R x

17,83000 =

0,89150

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,024 /R x

57,98000 =

1,39152

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,28302
1,50%

2,28302
0,03051

COST DIRECTE

4,34753

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 11

F2194JE1

m2

4,34753

Rend.: 1,000

Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
Unitats

Preu €

17,14 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:
A0150000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre especialista

PREU
20,34000 =

0,466 /R x

Subtotal...

9,47844
9,47844

9,47844

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,233 /R x

17,83000 =

4,15439

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,058 /R x

57,98000 =

3,36284

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,51723
1,50%

7,51723
0,14218

COST DIRECTE

17,13785

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 12

m2

F2194XL5

COST EXECUCIÓ MATERIAL

17,13785

Rend.: 1,000

4,37 €

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

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,054 /R x

73,44000 =

3,96576

0,0039 /R x

103,61000 =

0,40408

Subtotal...

4,36984

COST DIRECTE

4,36984

4,36984

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 13

m

F219FBA0

4,36984

Rend.: 1,000

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
Unitats

4,54 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

20,34000 =

0,150 /R x

Subtotal...

3,05100
3,05100

3,05100

Maquinària:
C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

9,64000 =

0,150 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,44600
1,44600

1,50%

COST DIRECTE

1,44600
0,04577
4,54277

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,54277
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 14

F219FBC0

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,15 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

20,34000 =

0,170 /R x

Subtotal...

3,45780
3,45780

3,45780

Maquinària:
C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

9,64000 =

0,170 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,63880
1,63880

1,50%

1,63880
0,05187

COST DIRECTE

5,14847

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 15

u

F21Q001X

5,14847

Rend.: 1,000

Retirada de pilona de fusta, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor

7,39 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

20,34000 =

0,250 /R x

Subtotal...

5,08500
5,08500

5,08500

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

17,83000 =

0,125 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,22875
2,22875

1,50%

2,22875
0,07628

COST DIRECTE

7,39003

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 16

u

F21Q002X

7,39003

Rend.: 1,671

Retirada de neumàtics parcialment soterrats i tapat de
forats resultants. Càrrega manual i mecànica dels
pneumàtics sobre camió o contenidor
Unitats

29,81 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

0,650 /R x

20,34000 =
Subtotal...

7,91203
7,91203

7,91203

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,350 /R x

17,83000 =

3,73459

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,520 /R x

57,98000 =

18,04285

Subtotal...

21,77744

21,77744
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,11868

COST DIRECTE

29,80815

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 17

m3

F221D6J2

COST EXECUCIÓ MATERIAL

29,80815

Rend.: 1,000

7,07 €

Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit
(SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C13113B1

h

C1312340

h

Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20
t

0,021 /R x

98,70000 =

2,07270

0,051 /R x

97,98000 =

4,99698

Subtotal...

7,06968

COST DIRECTE

7,06968

7,06968

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 18

m3

F222142A

7,06968

Rend.: 1,000

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

8,29 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

57,98000 =

0,143 /R x

Subtotal...

8,29114
8,29114

COST DIRECTE

8,29114

8,29114

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 19

m3

F2225432

8,29114

Rend.: 1,000

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora
Unitats

15,22 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,201 /R x

19,75000 =
Subtotal...

3,96975
3,96975

3,96975

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,193 /R x

57,98000 =
Subtotal...

11,19014
11,19014

11,19014
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,05955

COST DIRECTE

15,21944

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 20

m2

F2241010

15,21944

Rend.: 1,000

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

Preu €

Unitats

Parcial

1,88 €
Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,75000 =

0,022 /R x

Subtotal...

0,43450
0,43450

0,43450

Maquinària:
C13124B0

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t

131,98000 =

0,0109 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,43858
1,43858

1,50%

1,43858
0,00652

COST DIRECTE

1,87960

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 21

m3

F226120F

1,87960

Rend.: 1,000

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

6,92 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1311440

h

C13350C0

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,026 /R x

103,61000 =

2,69386

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,055 /R x

76,76000 =

4,22180

Subtotal...

6,91566

COST DIRECTE

6,91566

6,91566

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 22

m2

F227T00F

6,91566

Rend.: 1,000

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

1,53 €

Preu €

Parcial

Import

Maquinària:
C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,010 /R x

68,37000 =

0,68370

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,011 /R x

76,76000 =

0,84436

Subtotal...

1,52806

1,52806

Projecte de millora superficial del Camí del Crist Treballador a St. Cugat del Vallès, Fase 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 07/06/21

19

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE

1,52806

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 23

m3

F2285B0F

1,52806

Rend.: 1,000

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

19,11 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

20,34000 =

0,450 /R x

Subtotal...

9,15300
9,15300

9,15300

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,121 /R x

57,98000 =

7,01558

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,450 /R x

6,24000 =

2,80800

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

9,82358
1,50%

9,82358
0,13730

COST DIRECTE

19,11387

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 24

m3

F2R35037

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,11387

Rend.: 1,000

5,73 €

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

37,43000 =

0,153 /R x

Subtotal...

5,72679
5,72679

COST DIRECTE

5,72679

5,72679

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 25

m3

F2R450E0

5,72679

Rend.: 1,000

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Unitats

26,43 €

Preu €

Parcial

Maquinària:
C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,008 /R x

85,42000 =

0,68336

C1RA2500

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x

25,75000 =

25,75000

Import

Projecte de millora superficial del Camí del Crist Treballador a St. Cugat del Vallès, Fase 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 07/06/21

20

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

26,43336

COST DIRECTE

26,43336

26,43336

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 26

m3

F2R540E0

26,43336

Rend.: 1,000

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

25,75 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1RA2500

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

25,75000 =

1,000 /R x

Subtotal...

25,75000
25,75000

COST DIRECTE

25,75000

25,75000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 27

m3

F2RA73G1

25,75000

Rend.: 1,000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Unitats

23,92 €

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B2RA73G1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000

23,92000 =

x

Subtotal...

23,92000

23,92000

COST DIRECTE

23,92000

23,92000

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 28

F2RA7LP1

m3

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,92000

Rend.: 1,000

7,00 €

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Unitats

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
B2RA7LP1

UA
m3

DESCRIPCIÓ
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

PREU
1,000

7,00000 =

x

Subtotal...

7,00000

7,00000

COST DIRECTE

7,00000

7,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 29

m3

F2RA9SB0

7,00000

Rend.: 1,000

Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Unitats

25,63 €

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B2RA9SB0

t

Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,500

51,26000 =

x

Subtotal...

25,63000

25,63000

COST DIRECTE

25,63000

25,63000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 30

m3

F931001X

25,63000

Rend.: 1,000

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

34,47 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,050 /R x

19,75000 =
Subtotal...

0,98750
0,98750

0,98750

Maquinària:
C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

68,37000 =

2,39295

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,040 /R x

76,76000 =

3,07040

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

49,36000 =

1,23400

Subtotal...

6,69735

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,86000 =

0,09300

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

0,550

x

18,94000 =

10,41700

6,69735
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B0372000

UA
m3

DESCRIPCIÓ
Material granític, granulometria densa, per a capa de
trànsit.

PREU
0,550

29,56000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

16,25800
26,76800

1,50%

26,76800
0,01481

COST DIRECTE

34,46766

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 31

m3

F931201J

34,46766

Rend.: 1,000

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

27,09 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,75000 =

0,050 /R x

Subtotal...

0,98750
0,98750

0,98750

Maquinària:
C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

68,37000 =

2,39295

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,040 /R x

76,76000 =

3,07040

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

49,36000 =

1,23400

Subtotal...

6,69735

6,69735

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,86000 =

0,09300

B037R000

m3

Tot-u artificial

1,150

x

16,78000 =

19,29700

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

19,39000
1,50%

19,39000
0,01481

COST DIRECTE

27,08966

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 32

m3

F936NM11

27,08966

Rend.: 1,000

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40,
abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat
Unitats

83,67 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,150 /R x

22,35000 =

3,35250

A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

19,75000 =

8,88750

Subtotal...

12,24000

12,24000

Maquinària:
C2005000

h

Regle vibratori

0,150 /R x

5,05000 =
Subtotal...

Materials:

0,75750
0,75750

0,75750
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B06NN14B

UA
m3

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

PREU
1,050

67,13000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

70,48650

70,48650
1,50%

70,48650
0,18360

COST DIRECTE

83,66760

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 33

m2

F9E1311G

83,66760

Rend.: 1,000

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
Unitats

38,16 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,600 /R x

22,35000 =

13,41000

A0140000

h

Manobre

0,470 /R x

19,75000 =

9,28250

Subtotal...

22,69250

22,69250

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,001

x

1,86000 =

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,0449

x

19,03000 =

0,85445

B0512401

t

0,0031

x

117,66000 =

0,36475

B9E13100

m2

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior

1,020

x

8,18000 =

8,34360

D070A4D1

m3

x

176,70482 =

5,56620

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,00186

15,13086
1,50%

15,13086
0,34039

COST DIRECTE

38,16375

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 34

m3

F9G16732

38,16375

Rend.: 1,000

Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIa+E
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual i acabat reglejat
Unitats

111,69 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,150 /R x

22,35000 =

3,35250

A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

19,75000 =

8,88750

Subtotal...

12,24000

Maquinària:
C2005000

h

Regle vibratori

0,133 /R x

5,05000 =

0,67165

12,24000

Projecte de millora superficial del Camí del Crist Treballador a St. Cugat del Vallès, Fase 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 07/06/21

24

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

0,67165

0,67165

Materials:
B065E76C

m3

Formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

1,050

93,90000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

98,59500

98,59500
1,50%

98,59500
0,18360

COST DIRECTE

111,69025

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 35

t

F9H1001X

111,69025

Rend.: 0,108

Mescla de material granulat seleccionat per a capa de
rodadura, amb lligant aglomerant i termoplàstic obtingut
de resines naturals renovables, granulometria D-10,
estès i compactat. Tipus ROGANATUR o similar.

185,03 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

A0140000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,019 /R x

22,35000 =

3,93194

Manobre

0,086 /R x

19,75000 =

15,72685

Subtotal...

19,65879

19,65879

Maquinària:
C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,012 /R x

76,76000 =

8,52889

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,010 /R x

61,19000 =

5,66574

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x

70,17000 =

7,79667

Subtotal...

21,99130

21,99130

Materials:
B0372000

m3

B055001X

tn

Material granític, granulometria densa, per a capa de
trànsit.
Lligant provinent de resines naturals per a paviments

0,950

x

29,56000 =

28,08200

0,050

x

2.300,00000 =

115,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

143,08200
1,50%

143,08200
0,29488

COST DIRECTE

185,02697

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 36

t

F9H11251

COST EXECUCIÓ MATERIAL

185,02697

Rend.: 1,000

66,83 €

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

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

A0140000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,019 /R x

22,35000 =

0,42465

Manobre

0,086 /R x

19,75000 =

1,69850

Subtotal...

2,12315

2,12315
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Maquinària:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,012 /R x

76,76000 =

0,92112

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,010 /R x

61,19000 =

0,61190

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x

70,17000 =

0,84204

Subtotal...

2,37506

2,37506

Materials:
B9H11251

t

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

1,000

62,30000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

62,30000

62,30000
1,50%

62,30000
0,03185

COST DIRECTE

66,83006

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 37

t

F9H11B52

66,83006

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

62,71 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

A0140000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,019 /R x

22,35000 =

0,42465

Manobre

0,086 /R x

19,75000 =

1,69850

Subtotal...

2,12315

2,12315

Maquinària:
C13350C0

h

C1709B00

h

C170D0A0

h

0,012 /R x

76,76000 =

0,92112

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,010 /R x

61,19000 =

0,61190

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x

70,17000 =

0,84204

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

Subtotal...

2,37506

2,37506

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

58,18000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

58,18000

58,18000
1,50%

COST DIRECTE

58,18000
0,03185
62,71006

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

62,71006
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 38

F9H11J52

UA
t

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari, estesa i compactada

62,41 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

A0140000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,019 /R x

22,35000 =

0,42465

Manobre

0,086 /R x

19,75000 =

1,69850

Subtotal...

2,12315

2,12315

Maquinària:
C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,012 /R x

76,76000 =

0,92112

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,010 /R x

61,19000 =

0,61190

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x

70,17000 =

0,84204

Subtotal...

2,37506

2,37506

Materials:
B9H11J52

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base
B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

1,000

57,88000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

57,88000

57,88000
1,50%

57,88000
0,03185

COST DIRECTE

62,41006

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 39

m2

F9J12E40

COST EXECUCIÓ MATERIAL

62,41006

Rend.: 1,000

0,44 €

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

20,34000 =

0,003 /R x

Subtotal...

0,06102
0,06102

0,06102

Maquinària:
C1702D00

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

32,04000 =

0,003 /R x

Subtotal...

0,09612
0,09612

0,09612

Materials:
B0552460

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

1,000

0,28000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,28000

0,28000
1,50%

COST DIRECTE

0,28000
0,00092
0,43806

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,43806
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 40

F9J13J40

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

PREU
Rend.: 1,000

0,45 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

20,34000 =

0,003 /R x

Subtotal...

0,06102
0,06102

0,06102

Maquinària:
C1702D00

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

0,003 /R x

32,04000 =

0,09612

C170E000

h

Escombradora autopropulsada

0,0005 /R x

47,66000 =

0,02383

Subtotal...

0,11995

0,11995

Materials:
B0552100

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,000

0,27000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,27000

0,27000
1,50%

0,27000
0,00092

COST DIRECTE

0,45189

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 41

m

FBA16515

0,45189

Rend.: 1,000

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm
d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització
Unitats

0,80 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

A0140000

h

Oficial 1a

0,010 /R x

22,35000 =

0,22350

Manobre

0,005 /R x

19,75000 =

0,09875

Subtotal...

0,32225

0,32225

Maquinària:
C1B02A00

h

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

39,60000 =

0,005 /R x

Subtotal...

0,19800
0,19800

0,19800

Materials:
BBA15100

kg

BBA1M200

kg

Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials
Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,1529

x

1,56000 =

0,23852

0,0255

x

1,44000 =

0,03672

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,27524
1,50%

COST DIRECTE

0,27524
0,00483
0,80032

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,80032
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 42

FBA31515

m2

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic d'aplicació en
calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament manual

PREU
Rend.: 1,000

9,51 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,084 /R x

22,35000 =

1,87740

A0140000

h

Manobre

0,042 /R x

19,75000 =

0,82950

Subtotal...

2,70690

2,70690

Maquinària:
C1B02B00

h

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

30,29000 =

0,042 /R x

Subtotal...

1,27218
1,27218

1,27218

Materials:
BBA15100

kg

BBA1M200

kg

Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de
color blanc, per a marques vials
Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

3,060

x

1,56000 =

4,77360

0,500

x

1,44000 =

0,72000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,49360
1,50%

5,49360
0,04060

COST DIRECTE

9,51328

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 43

u

FBB1001X

9,51328

Rend.: 1,000

Instal·lació de senyalització vertical de qualsevol tipus,
amb fixació mecànica, sense subministramente de
senyal.
Unitats

32,88 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

23,10000 =

5,77500

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

20,82000 =

5,20500

Subtotal...

10,98000

10,98000

Maquinària:
C1311430

h

C1503000

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,100 /R x

85,42000 =

8,54200

Camió grua

0,062 /R x

51,73000 =

3,20726

Subtotal...

11,74926

11,74926

Materials:
B06NN14C

m3

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

0,150

66,57000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

9,98550

9,98550
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

9,98550
0,16470
32,87946
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 44

u

FBB1002X

32,87946

Rend.: 0,340

Subministrament i col·locació de placa circular 60 cm
de control fotogràfic d'acer galvanitzat i nivell
retrorreflexió 2. Tot inclòs.

100,03 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

23,10000 =

16,98529

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

20,82000 =

15,30882

Subtotal...

32,29411

32,29411

Maquinària:
C1503000

h

Camió grua

51,73000 =

0,062 /R x

Subtotal...

9,43312
9,43312

9,43312

Materials:
BBM12603

u

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

1,000

57,82000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

57,82000

57,82000
1,50%

57,82000
0,48441

COST DIRECTE

100,03164

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 45

u

FBB13111

COST EXECUCIÓ MATERIAL

100,03164

Rend.: 1,000

65,79 €

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina
retrorreflectora
classe
RA2,
fixada
mecànicament

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,150 /R x

23,10000 =

3,46500

A013M000

h

Ajudant muntador

0,150 /R x

20,82000 =

3,12300

Subtotal...

6,58800

6,58800

Maquinària:
C1503000

h

Camió grua

51,73000 =

0,038 /R x

Subtotal...

1,96574
1,96574

1,96574

Materials:
BBM11103

u

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000

57,14000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

57,14000

57,14000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

57,14000
0,09882
65,79256
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 46

u

FBB13251

65,79256

Rend.: 1,000

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

72,17 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

23,10000 =

5,77500

Ajudant muntador

0,250 /R x

20,82000 =

5,20500

Subtotal...

10,98000

10,98000

Maquinària:
C1503000

h

Camió grua

51,73000 =

0,062 /R x

Subtotal...

3,20726
3,20726

3,20726

Materials:
BBM12603

u

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

1,000

57,82000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

57,82000

57,82000
1,50%

57,82000
0,16470

COST DIRECTE

72,17196

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 47

u

FBB13351

72,17196

Rend.: 1,000

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

86,81 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

23,10000 =

5,77500

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

20,82000 =

5,20500

Subtotal...

10,98000

10,98000

Maquinària:
C1503000

h

Camió grua

51,73000 =

0,062 /R x

Subtotal...

3,20726
3,20726

3,20726

Materials:
BBM13603

u

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

1,000

72,46000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

72,46000

72,46000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

72,46000
0,16470
86,81196

Projecte de millora superficial del Camí del Crist Treballador a St. Cugat del Vallès, Fase 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 07/06/21

31

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 48

m

FBBZ3011

86,81196

Rend.: 1,000

Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit, fixat a la base

28,02 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,040 /R x

22,35000 =

0,89400

A0140000

h

Manobre

0,040 /R x

19,75000 =

0,79000

Subtotal...

1,68400

1,68400

Maquinària:
C1503500

h

Camió grua de 5 t

54,46000 =

0,008 /R x

Subtotal...

0,43568
0,43568

0,43568

Materials:
BBMZ2611

m

Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit

1,000

25,88000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

25,88000
25,88000

1,50%

25,88000
0,02526

COST DIRECTE

28,02494

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 49

u

FBBZA003

28,02494

Rend.: 1,000

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de
tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats;
inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

104,21 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

A0140000

h

Oficial 1a

0,250 /R x

22,35000 =

5,58750

Manobre

0,250 /R x

19,75000 =

4,93750

Subtotal...

10,52500

10,52500

Maquinària:
C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

85,42000 =

0,100 /R x

Subtotal...

8,54200
8,54200

8,54200

Materials:
B06NN14C

m3

BBMZ5611

u

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de
tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

0,150

x

66,57000 =

9,98550

1,000

x

75,00000 =

75,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

84,98550
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

84,98550
0,15788
104,21038
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 50

CODI

UA

m

FDG5002X

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

104,21038

Rend.: 1,000

13,89 €

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 75 mm de diàmetre nominal, de doble capa,
i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,015 /R x

22,35000 =

0,33525

A0140000

h

Manobre

0,030 /R x

19,75000 =

0,59250

Subtotal...

0,92775

0,92775

Materials:
B064300C

m3

BDGZ001X

u

BDGZFN50

m

BG22001X

m

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 75 mm de
diàmetre nominal
Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

0,1188

x

69,52000 =

8,25898

2,020

x

0,26000 =

0,52520

2,040

x

0,17000 =

0,34680

2,100

x

1,82000 =

3,82200

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

12,95298
1,50%

12,95298
0,01392

COST DIRECTE

13,89465

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 51

m

FDG5003X

13,89465

Rend.: 1,000

Canalització amb tres tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment fins a base del paviment a
reposar amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors

28,27 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,025 /R x

22,35000 =

0,55875

A0140000

h

Manobre

0,050 /R x

19,75000 =

0,98750

Subtotal...

1,54625

Materials:
B064300C

m3

BDGZFN50

m

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

0,261

x

69,52000 =

18,14472

3,060

x

0,17000 =

0,52020

1,54625
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BDGZPA00

u

UA

BG22TK10

m

DESCRIPCIÓ
Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

PREU
3,030

x

0,26000 =

0,78780

3,150

x

2,30000 =

7,24500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

26,69772
1,50%

26,69772
0,02319

COST DIRECTE

28,26716

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 52

u

FDGZ001X

COST EXECUCIÓ MATERIAL

28,26716

Rend.: 0,053

8,92 €

Placa de protecció de cables soterrats, de polietilè, de
250 mm d'amplada i 1 m de longitud, color groc, amb
l'inscripció ´´ATENCIÓ! CABLES ELÈCTRICS´´ i
triangle de risc elèctric.

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A013M000

h

Ajudant muntador

20,82000 =

0,010 /R x

Subtotal...

3,92830
3,92830

3,92830

Materials:
BDGZ002X

u

Placa de protecció de cables soterrats, de polietilè, de
250 mm d'amplada i 1 m de longitud, color groc, amb
l'inscripció ´´ATENCIÓ! CABLES ELÈCTRICS´´ i
triangle de risc elèctric.

1,000

4,93000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,93000

4,93000
1,50%

4,93000
0,05892

COST DIRECTE

8,91722

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 53

m

FDGZU010

8,91722

Rend.: 0,167

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
Unitats

1,84 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A013M000

h

Ajudant muntador

0,010 /R x

20,82000 =
Subtotal...

1,24671
1,24671

1,24671

Materials:
BDGZB610

m

Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020

x

0,56000 =
Subtotal...

0,57120
0,57120

0,57120
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,01870

COST DIRECTE

1,83661

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 54

u

FDK262B7

1,83661

Rend.: 0,155

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

289,58 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,500 /R x

22,35000 =

72,09677

A0140000

h

Manobre

1,000 /R x

19,75000 =

127,41935

Subtotal...

199,51612

199,51612

Maquinària:
C1503000

h

Camió grua

51,73000 =

0,200 /R x

Subtotal...

66,74839
66,74839

66,74839

Materials:
B064500B

m3

BDK21495

u

Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

0,0567

x

67,76000 =

3,84199

1,000

x

16,48000 =

16,48000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

20,32199
1,50%

20,32199
2,99274

COST DIRECTE

289,57924

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 55

h

FG14001X

289,57924

Rend.: 0,894

Adequació de l'armari existent.
Unitats

Preu €

Parcial

27,87 €
Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

23,10000 =

1,000 /R x

Subtotal...

25,83893
25,83893

25,83893

Materials:
BGW14000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000

1,64000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,64000
1,64000

1,50%

COST DIRECTE

1,64000
0,38758
27,86651

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

27,86651
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 56

FG15001X

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 0,837

Caixa estanca quadrada de plàstic, de 200x200 mm,
amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

33,94 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

23,10000 =

13,79928

Ajudant electricista

0,150 /R x

20,80000 =

3,72760

Subtotal...

17,52688

17,52688

Materials:
BG151D22

u

BGW15000

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000

x

15,79000 =

15,79000

1,000

x

0,36000 =

0,36000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

16,15000
1,50%

16,15000
0,26290

COST DIRECTE

33,93978

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 57

u

FG15002X

33,93978

Rend.: 1,576

Subministrament i col·locació de caixa de connexió,
amb fusibles i subjecció al fanal.

25,60 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

23,10000 =

7,32868

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150 /R x

20,80000 =

1,97970

Subtotal...

9,30838

9,30838

Materials:
BG15001X

u

Caixa de connexió

1,000

x

15,79000 =

15,79000

BGW1001X

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de connexió

1,000

x

0,36000 =

0,36000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

16,15000
1,50%

16,15000
0,13963

COST DIRECTE

25,59801

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 58

m

FG319364

COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,59801

Rend.: 1,000

5,30 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

23,10000 =

0,92400

Ajudant electricista

0,040 /R x

20,80000 =

0,83200

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

1,75600

1,75600

Materials:
BG319360

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020

3,45000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,51900

3,51900
1,50%

3,51900
0,02634

COST DIRECTE

5,30134

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 59

m

FG31D568

5,30134

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4
x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat aeri

6,48 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista

0,048 /R x

23,10000 =

1,10880

Ajudant electricista

0,048 /R x

20,80000 =

0,99840

Subtotal...

2,10720

2,10720

Materials:
BG31D560

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4
x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

1,020

4,26000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,34520

4,34520
1,50%

4,34520
0,03161

COST DIRECTE

6,48401

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 60

u

FG414F9F

6,48401

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Unitats

55,78 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

23,10000 =

4,62000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

20,80000 =

4,16000

Subtotal...
Materials:

8,78000

8,78000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BG414F9F

u

UA

BGW41000

u

DESCRIPCIÓ
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

PREU
1,000

x

46,39000 =

46,39000

1,000

x

0,48000 =

0,48000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

46,87000
1,50%

46,87000
0,13170

COST DIRECTE

55,78170

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 61

u

FG4242JH

55,78170

Rend.: 1,000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Unitats

195,80 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

23,10000 =

11,55000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

20,80000 =

4,16000

Subtotal...

15,71000

15,71000

Materials:
BG4242JH

u

BGW42000

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

x

179,42000 =

179,42000

1,000

x

0,43000 =

0,43000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

179,85000
1,50%

179,85000
0,23565

COST DIRECTE

195,79565

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 62

u

FGF3001X

195,79565

Rend.: 2,954

Reposició de pinça per a cable aeri tipus RZ
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R x

23,10000 =

0,39100

A013H000

h

Ajudant electricista

0,400 /R x

20,80000 =

2,81652

17,65 €
Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

3,20752

3,20752

Maquinària:
C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

45,15000 =

0,050 /R x

Subtotal...

0,76422
0,76422

0,76422

Materials:
BGWF001X

u

Pinça per calbe aeri tipus RZ

1,000

13,63000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

13,63000
13,63000

1,50%

13,63000
0,04811

COST DIRECTE

17,64985

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 63

u

FHM4001X

17,64985

Rend.: 0,674

Subministrament i col·locació de tub d'acer amb
imprimació
antioxidant,
per
a
conversió
aèreo-subterrànea

139,03 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,166 /R x

23,10000 =

5,68932

A013H000

h

Ajudant electricista

0,166 /R x

20,80000 =

5,12285

Subtotal...

10,81217

10,81217

Materials:
BHM4001X

u

Tub d'acer amb imprimació antioxidant

2,000

64,03000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

128,06000
128,06000

1,50%

128,06000
0,16218

COST DIRECTE

139,03435

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 64

u

FHZN001X

139,03435

Rend.: 1,249

Treballs d'instal·lació, confguració, actualització i
integració del nou equipament als sistemes de
monitorització municipals, a realitzar per l'empresa
mantenidora vigent.
Unitats

850,50 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A010T000

h

A0121000

h

Tècnic mig o superior
Oficial 1a

21,000 /R x

42,07000 =

707,34187

8,000 /R x

22,35000 =

143,15452

Subtotal...

COST DIRECTE

850,49639

850,49639

850,49639

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

850,49639
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 65

FHZNLEPX

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,118

Redacció del projecte as built, tràmits i totes les
tasques necessàries per a la legalització completa de
la instal·lació de control d'accés, inclou plànols, conjunt
de verificacions, entre elles el càlcul de la caigua de
tensió, i validació final de tota la instal·lació per part del
mantenidor, fitxa informàtica, taxes i certificats, inclòs
tota la documentació i gestions pertinents
Unitats

950,15 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A010T000

h

Tècnic mig o superior

A0121000

h

Oficial 1a

21,000 /R x

42,07000 =

790,22361

8,000 /R x

22,35000 =

159,92844

Subtotal...

950,15205

COST DIRECTE

950,15205

950,15205

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 66

m

FP43001X

COST EXECUCIÓ MATERIAL

950,15205

Rend.: 0,038

16,94 €

Subministrament i instal·lació de jumper bifibra fins a 2
m SC/APC-SC/APC o SC/APC-LC/UPC

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

23,10000 =

0,021 /R x

Subtotal...

12,76579
12,76579

12,76579

Materials:
BP43001X

u

Jumper bifibra fins a 2 m SC/APC-SC/APC o
SC/APC-LC/UPC

1,000

3,98000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,98000
3,98000

1,50%

3,98000
0,19149

COST DIRECTE

16,93728

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 67

m

FP43002X

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,93728

Rend.: 1,000

1,37 €

Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i doble coberta de PVC, per exteriors, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
acabat en un repartidor o PTR
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,015 /R x

23,10000 =

0,34650

A013M000

h

Ajudant muntador

0,015 /R x

20,82000 =

0,31230

Subtotal...
Materials:

0,65880

0,65880
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BP434610

UA
m

DESCRIPCIÓ
Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2

PREU
1,050

0,67000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,70350

0,70350
1,50%

0,70350
0,00988

COST DIRECTE

1,37218

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 68

m

FP434640

1,37218

Rend.: 0,924

Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal
Unitats

1,49 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador

0,015 /R x

23,10000 =

0,37500

Ajudant muntador

0,015 /R x

20,82000 =

0,33799

Subtotal...

0,71299

0,71299

Materials:
BP434640

m

Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2

1,050

0,73000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,76650

0,76650
1,50%

0,76650
0,01069

COST DIRECTE

1,49018

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 69

u

FP74001X

1,49018

Rend.: 2,201

Subministrament i instal·lació d'armari intempèrie de
TELECOMUNICACIONS, amb bastidor de 19´´,
proteccions elèctriques, 3 endolls, 2 passafils
horitzontals, safata per equipament i connectat amb
presa de terra. Amb clau i pany Winkhaus normalitzat
Ajuntament St Cugat.
Unitats

1.540,03 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

4,000 /R x

23,10000 =

41,98092

A013M000

h

Ajudant muntador

4,000 /R x

20,82000 =

37,83735

Subtotal...

79,81827

79,81827

Maquinària:
C1503000

h

Camió grua

4,000 /R x

51,73000 =
Subtotal...

94,01181
94,01181

94,01181
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
BP74001X

UA
u

DESCRIPCIÓ
Armari metàl·lic d'intemperie IP65 amb bastidor tipus
rack 19´´, de 24 unitats d'alçària, de 1200x800x800 mm
(alçària x amplària x fondària), de planxa d'acer
galvanitzat i pintat amb pintura de poliester, d'1
compartiment, amb 1 porta amb tanca antivandàlica
amb pany, clau i carenat, amb sòcol de 200 mm
d'alçaria i teuladeta

PREU
1,000

x

1.365,00000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1.365,00000

1.365,00000
1,50%

1.365,00000
1,19727

COST DIRECTE

1.540,02735

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 70

u

FQ43002X

1.540,02735

Rend.: 4,830

Pilona de fusta tropical amb protecció fungicida,
insecticida i hidrófuga, de secció quadrada, de 1000
mm d'alçària i de 150x150mm, ancorada amb dau de
formigó
Unitats

54,97 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,500 /R x

22,35000 =

2,31366

A0140000

h

Manobre

1,100 /R x

19,75000 =

4,49793

Subtotal...

6,81159

6,81159

Maquinària:
C2001000

h

Martell trencador manual

3,74000 =

1,100 /R x

Subtotal...

0,85176
0,85176

0,85176

Materials:
BQ43001X

u

D060M0B2

m3

Pilona de fusta tropical amb protecció fungicida,
insecticida i hidrófuga, de secció quadrada, de 1000
mm d'alçària i de 140x140mm, per a encastar
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

1,000

x

40,56000 =

40,56000

0,079

x

83,23636 =

6,57567

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

47,13567
2,50%

COST DIRECTE

47,13567
0,17029
54,96931

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

54,96931
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 71

FR114564

m2

Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m
d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i
amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor
de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç
desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a
recollida de la brossa, amb un mínim de dues
passades de màquina

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

0,19 €

Preu €

Parcial

Import

Maquinària:
CR11B710

h

Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc

75,37000 =

0,0025 /R x

Subtotal...

0,18843
0,18843

COST DIRECTE

0,18843

0,18843

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 72

m2

FR24001X

0,18843

Rend.: 1,691

Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m,
amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a
54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball
d'1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 12 %.
Posterior sembra de barreja de llavors mixta amb
addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ
07N, amb sembradora de tracció manual, en un
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el
corronat posterior

1,24 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012P000

h

A013P000

h

Oficial 1a jardiner

0,021 /R x

33,50000 =

0,41603

Ajudant jardiner

0,020 /R x

29,73000 =

0,35163

Subtotal...

0,76766

0,76766

Maquinària:
CR241213

h

CR711300

h

Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW ( 35 a 54
CV) de potència, amb equip de llaurada i una amplària
de treball d'1,8 a 2,39 m
Sembradora de tracció manual

0,0054 /R x

44,39000 =

0,14175

0,015 /R x

4,90000 =

0,04347

Subtotal...

0,18522

0,18522

Materials:
BR4U001X

kg

Barreja de llavors mixta amb addició d'espècies
arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N

0,025

11,49000 =

x

Subtotal...

COST DIRECTE

0,28725
0,28725

0,28725

1,24013

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,24013
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 73

FR61001X

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 0,988

Plantació d'espècies arbustives i arbòries auctòctones,
amb pa de terra o contenidor, de dimensions i
característiques a determinar per a la Direcció
Facultativa, exavació del clot amb mitjans mecànics,
reblert del clot i substitució parcial de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i gestió de
terres sobrants.
Unitats

316,94 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,500 /R x

33,50000 =

16,95344

A012P200
A013P000

h

Oficial 2a jardiner

1,000 /R x

31,38000 =

31,76113

h

Ajudant jardiner

0,630 /R x

29,73000 =

18,95739

Subtotal...

67,67196

67,67196

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,5555 /R x

57,98000 =

32,59908

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,460 /R x

37,43000 =

17,42692

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,410 /R x

49,36000 =

20,48340

C1503500

h

Camió grua de 5 t

0,500 /R x

54,46000 =

27,56073

Subtotal...

98,07013

98,07013

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,450

x

1,86000 =

0,83700

BR3P2110

m3

0,675

x

41,22000 =

27,82350

BR45001X

u

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel
Arbre o arbust autòcton de la zona, de qualsevol
diàmetre i alçada, amb pa de terra.

1,000

x

121,52000 =

121,52000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

150,18050
1,50%

150,18050
1,01508

COST DIRECTE

316,93767

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 74

m2

FR7212J0

316,93767

Rend.: 1,000

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2,
aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície < 500 m2
Unitats

1,74 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,003 /R x

33,50000 =
Subtotal...

0,10050
0,10050

Maquinària:
C1503000

h

Camió grua

0,0015 /R x

51,73000 =

0,07760

0,10050
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
CR713300

UA
h

DESCRIPCIÓ
Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de
2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

PREU
40,43000 =

0,0015 /R x

Subtotal...

0,06065
0,13825

0,13825

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,002

x

1,86000 =

0,00372

BR34J000

kg

Bioactivador microbià

0,015

x

7,43000 =

0,11145

BR361100

kg

Estabilitzant sintètic de base acrílica

0,045

x

9,35000 =

0,42075

BR3A7000

kg

Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent

0,030

x

5,95000 =

0,17850

BR3PAN00

kg

0,200

x

1,05000 =

0,21000

BR4U1J00

kg

Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N

0,035

x

16,49000 =

0,57715

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,50157
1,50%

1,50157
0,00151

COST DIRECTE

1,74183

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 75

u

G21B001X

1,74183

Rend.: 1,000

Desmuntatge i càrrega sobre camió de cartell
informatiu existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

38,22 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,450 /R x

22,35000 =

10,05750

A0150000

h

Manobre especialista

0,600 /R x

20,34000 =

12,20400

Subtotal...

22,26150

22,26150

Maquinària:
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,067 /R x

73,44000 =

4,92048

0,0666 /R x

57,98000 =

C1503500

h

3,86147

Camió grua de 5 t

0,070 /R x

54,46000 =

3,81220

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,400 /R x

7,57000 =

3,02800

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

15,62215
1,50%

15,62215
0,33392

COST DIRECTE

38,21757

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 76

u

G21B4001

38,21757

Rend.: 1,000

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions
Unitats

32,76 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,350 /R x

22,35000 =

7,82250

A0150000

h

Manobre especialista

0,500 /R x

20,34000 =

10,17000

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

17,99250

17,99250

Maquinària:
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,067 /R x

73,44000 =

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

4,92048

0,0566 /R x

57,98000 =

3,28167

C1503500

h

C200S000

h

Camió grua de 5 t

0,067 /R x

54,46000 =

3,64882

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,350 /R x

7,57000 =

2,64950

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

14,50047
1,50%

14,50047
0,26989

COST DIRECTE

32,76286

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 77

m

G21D5QQA

COST EXECUCIÓ MATERIAL

32,76286

Rend.: 1,000

6,98 €

Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100
cm d'amplària, amb parets de 15 cm de gruix, amb
compressor de dos martells pneumàtics i càrrega sobre
camió

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

20,34000 =

0,110 /R x

Subtotal...

2,23740
2,23740

2,23740

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,055 /R x

17,83000 =

0,98065

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,036 /R x

103,61000 =

3,72996

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,71061
1,50%

4,71061
0,03356

COST DIRECTE

6,98157

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 78

m

GD57001X

6,98157

Rend.: 1,000

Cuneta triangular asimètrica transitable de 0,5 m
d'amplària i 0,10 m de fondària, estabilitzada in situ,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i
càrrega dels materials resultants
Unitats

9,89 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,070 /R x

22,35000 =

1,56450

A0140000

h

Manobre

0,070 /R x

19,75000 =

1,38250

A0150000

h

Manobre especialista

0,035 /R x

20,34000 =

0,71190

Subtotal...

3,65890

Maquinària:
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,0065 /R x

73,44000 =

0,47736

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0211 /R x

57,98000 =

1,22338

C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,008 /R x

68,37000 =

0,54696

3,65890
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

2,24770

2,24770

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,150

x

1,86000 =

0,27900

B051E201

t

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

0,020

x

182,42000 =

3,64840

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,92740
1,50%

3,92740
0,05488

COST DIRECTE

9,88888

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 79

m

GD571110

9,88888

Rend.: 1,000

Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m
de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat i càrrega dels materials resultants
Unitats

15,42 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,070 /R x

22,35000 =

1,56450

A0140000

h

Manobre

0,070 /R x

19,75000 =

1,38250

A0150000

h

Manobre especialista

0,035 /R x

20,34000 =

0,71190

Subtotal...

3,65890

3,65890

Maquinària:
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,0065 /R x

73,44000 =

0,47736

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0211 /R x

57,98000 =

1,22338

C1331100

h

0,008 /R x

68,37000 =

0,54696

Motoanivelladora petita

Subtotal...

2,24770

2,24770

Materials:
B064300C

m3

B0A14200
B0A31000

0,130

x

69,52000 =

9,03760

kg

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,022

x

1,39000 =

0,03058

kg

Clau acer

0,050

x

1,55000 =

0,07750

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,667

x

0,39000 =

0,26013

B0DZA000

l

Desencofrant

0,020

x

2,86000 =

0,05720

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

9,46301
1,50%

9,46301
0,05488

COST DIRECTE

15,42449

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 80

HBC1B001

U

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,42449

Rend.: 1,000

3,57 €

Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color
vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs
Unitats

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:
A01H4000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre per a seguretat i salut

PREU
20,85000 =

0,070 /R x

Subtotal...

1,45950
1,45950

1,45950

Materials:
BBC1B000

m

Cinta reflectant homologada groga 3M.

1,000

2,10000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,10000
2,10000

1,00%

2,10000
0,01460

COST DIRECTE

3,57410

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 81

m3

I2RA001X

3,57410

Rend.: 1,000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de neumàtics 0,10 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 160103 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9,15 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
B2RA001X

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de neumàtic amb una densitat 0,10 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 160103 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,100

91,54000 =

x

Subtotal...

9,15400

9,15400

COST DIRECTE

9,15400

9,15400

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 82

m3

I2RA6680

9,15400

Rend.: 1,000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

28,48 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
B2RA6680

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,200

x

-142,38000 =

Subtotal...

COST DIRECTE

-28,47600

-28,47600

-28,47600

-28,47600

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

-28,47600
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 83

I2RA8890

m3

Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

PREU
Rend.: 1,000

9,74 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
B2RA8890

t

Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,190

51,26000 =

x

Subtotal...

9,73940

9,73940

COST DIRECTE

9,73940

9,73940

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 84

u

KG8L001X

9,73940

Rend.: 0,854

Router 4G industrial, amb antena externa, muntat i
connectat.
Unitats

300,00 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

23,10000 =

5,40984

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

20,82000 =

4,87588

Subtotal...

10,28572

10,28572

Materials:
BG8L001X

u

Router 4G industrial amb antena externa.

1,000

289,56000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

289,56000
289,56000

1,50%

289,56000
0,15429

COST DIRECTE

300,00001

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 85

u

KPDZ001X

300,00001

Rend.: 0,294

Submnistrament i Instal·lació de repartidor (RFO) de
19´´ i amb 24 connectors. Totalment equipat.

355,75 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,000 /R x

23,10000 =

78,57143

A013M000

h

Ajudant muntador

1,000 /R x

20,82000 =

70,81633

Subtotal...

149,38776

149,38776

Materials:
BPDZ001X

u

Repartidor (RFO) de 19´´ i amb 24 connectors.

1,000

x

204,12000 =
Subtotal...

204,12000
204,12000

204,12000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

2,24082

COST DIRECTE

355,74858

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 86

m2

M219001X

355,74858

Rend.: 0,819

Refinament i anivellament mitjançat fresatge mecànic
de paviments per cada cm de gruix, amb un gruix de
fins 7 cm i a tot el paviment, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i
neteja de la superficie fresada

0,57 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

A0140000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,002 /R x

22,35000 =

0,05458

Manobre

0,004 /R x

19,75000 =

0,09646

Subtotal...

0,15104

0,15104

Maquinària:
C1101200

h

C110F900

h

C170E000

h

0,002 /R x

17,83000 =

0,04354

Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica

0,002 /R x

105,23000 =

0,25697

Escombradora autopropulsada

0,002 /R x

47,66000 =

0,11639

Compressor amb dos martells pneumàtics

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,41690
1,50%

0,41690
0,00227

COST DIRECTE

0,57021

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 87

u

M9RZU01X

0,57021

Rend.: 1,000

Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de
marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis,
amb morter de ciment
Unitats

97,51 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

2,000 /R x

22,35000 =

44,70000

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

20,34000 =

40,68000

Subtotal...

85,38000

85,38000

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,333 /R x

17,83000 =
Subtotal...

5,93739
5,93739

5,93739

Materials:
D0701821

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,042

x

96,61120 =

Subtotal...

4,05767

4,05767

4,05767
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 07/06/21

50

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

2,50%

COST DIRECTE

2,13450
97,50956

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

97,50956

P- 88

ZPAAI002

pa

Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i
salut de l'obra

Rend.: 1,000

2.750,00 €

P- 89

ZPAAI003

pa

Partida alçada a justificar per a la realització del control
de qualitat a l'obra, segons el Pla de Control validat per
la Direcció d'Obra.

Rend.: 1,000

2.100,00 €

P- 90

ZPAAI004

pa

Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de
residus indirectes de la construcció generats duran
l'execució de les obres

Rend.: 1,000

767,50 €

P- 91

ZPAAI005

pa

Partida alçada d'abonament íntegre
desplaçament d'equips de pavimentació.

Rend.: 1,000

1.500,00 €

per

el
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PRELIMINAR

El R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre estableix les disposicions mínimes de seguretat i
salut aplicables en obres de construcció.
A efectes d’aquest R.D., l’obra projectada requereix la redacció del present estudi
bàsic de seguretat i salut, per quant l’esmentada obra, donada la seva petita dimensió i
simplicitat d’execució, no està inclosa en cap dels supòsits contemplats en l’art. 4 del
R.D. 1627/1997, donat que:
ü
ü
ü
ü

El pressupost del projecte executiu és inferior a 450.759,00 €.
No s’ha previst utilitzar a més de 20 treballadors simultàniament.
El volum de mà d’obra estimat és inferior a 500 dies de treball.
No es tracta d’una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

Per tot l’exposat, es realitza un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de l’obra objecte de la
present memòria tècnica, i no un Estudi complert de Seguretat i Salut.
D’acord amb l’art. 6 del R.D. 1627/1997, l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut haurà de
precisar les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra, contemplant la identificació
de riscos laborals que no puguin eliminar-se, especificant les mesures preventives i
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos, i qualsevol
tipus d’activitat a desenvolupar a l’obra.
En aquest Estudi Bàsic es contemplaran també les previsions i informacions útils per a
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut. Els previsibles
treballadors posteriors, sempre dintre del marc de la Llei 31/1995 de Prevenció de
Riscos Laborals.
1.

DADES DE L’OBRA
1.1.

TIPUS D’OBRA

L’objectiu del Projecte és la millora superficial del paviment existent de dos trams del
camí del Crist Treballador. El projecte inclou la regularització superficial del paviment
existent i la posterior estesa d’un nou paviment a base de resines natural. També es
contempla la formació d’una cuneta transitable estabilitzada in situ, així com la
instal·lació derivada d’un sistema de control de vehicles mitjançant càmera.
1.2.

EMPLAÇAMENT

L’obra s’ubica en dos trams del camí del Crist Treballador; entre la carretera BP-1417 i
el c. Comte, i entre l’accés al Club de Tennis Natació Sant Cugat i l’escola Avenç, al
barri del Centre - Est, terme municipal de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).
1.3. ABAST
L’obra abasta una superfície aproximada de 5.020 m2.
1.4.

PRESSUPOST I TERMINI
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El pressupost d’execució per contracte és de 290.197,45 € (IVA inclòs), i el termini per
l’execució de les obres de tres (3) mesos.
1.5.

PROMOTOR

Excel·lentíssim Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
1.6.

REDACTOR/S DEL PROJECTE

Sra. Carolina Illa Laguna, Enginyera Tècnica d’Obres Públiques i Sr. Victor Balboa
Caparrós, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
1.7.

TÈCNIC/S REDACTOR/S DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Sra. Carolina Illa Laguna, Enginyera Tècnica d’Obres Públiques i Sr. Victor Balboa
Caparrós, Enginyer de Camins, Canals i Ports.
1.8.

CENTRES DE SALUT MÉS PROPERS

CAP DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
Carrer de la Mina, 2. 08173, Sant Cugat del Vallès. T.: 93.589.11.22
HOSPITAL MÚTUA DE TERRASA
Plaça del Doctor Robert, 5. 08221, Terrassa. T.: 93.736.50.50
HOSPITAL UNIVERSITARI GENERAL DE CATALUNYA
Carrer Agustí Pedro i Pons, 1. 08195, Sant Cugat del Vallès. T.: 93.565.60.00

2.

DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT
2.1.

TOPOGRAFIA

El vial objecte del projecte es troba a mitja vessant, presentant una pendent
longitudinal mitja compresa entre el 3% i el 6%, segons el tram considerat.
2.2.

CARACTERÍSTIQUES DELS TERRENYS

El camí del Crist Treballador s’emplaça dins del Parc Forestal de Conservació de la
Torre Negra, rodejat de terrenys agrícoles i algun equipament. El paviment a millorar
del propi vial es troba consolidat.
2.3.

INSTAL·LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS

El Projecte no contempla l’afectació dels serveis existents.
3.

COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
3.1.

INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra,
les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals,
així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
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Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin,
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la
Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el
termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que
els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut
a l'obra.
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà de
ser prèvia a l’inici dels treballs y es presentarà únicament pels empresaris que tinguin
la consideració de contractistes, d’acord amb el que disposa el Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció
de Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i representants dels
treballadors.
Les responsabilitats dels Coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è).
3.2.

PRINCIPIS
L'OBRA

GENERALS

APLICABLES

DURANT

L'EXECUCIÓ

DE

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de
8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les
seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de
desplaçament o circulació.
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat

Pàgina 4 de 46

Projecte de millora superficial del camí del Crist Treballador a Sant Cugat del Vallès,
Fase 2.

Annex 6. Estudi Bàsic Seguretat i Salut

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels
treballadors.
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies
perilloses.
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball.
i)

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors
autònoms.

j)

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat
que es realitzi a l'obra o prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els
següents:
1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció,
d'acord amb els següents principis generals:
a. Evitar riscos.
b. Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
c. Combatre els riscos a l'origen.
d. Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la
concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de
treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i
reduir els efectes del mateix a la salut.
e. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
f.

Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.

g. Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la
tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions
socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
h. Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la
individual.
i.

Donar les degudes instruccions als treballadors.
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2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors
en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines
3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a
les zones de risc greu i específic.
4. La efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només es podran adoptar quan la
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir
com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa
respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals
consisteixi en la prestació del seu treball personal.
3.3.

SEGURETAT APLICADA A LES FASES D’OBRA

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser
aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la
postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
3.3.1.

MESURES PRÈVIES A L’INICI DELS TREBALLS

Es condicionaran els accessos a l’obra, independitzant el de persones del de vehicles,
i es senyalitzaran degudament. S’impedirà l’entrada de persones alienes a l’obra.
Es realitzarà la senyalització exterior al perímetre de l’obra a fi d’avisar a vehicles i
vianants de la presencia de les obres.
S’instal·laran les casetes per les instal·lacions d’higiene i benestar dels treballadors i
es senyalitzaran els llocs destinats a instal·lació de la farmaciola, l’apilament de
materials, col·locació de maquinaria i medis auxiliars, recollida de runes, etc.
Totes les mesures anteriors quedaran reflectides en el plànol de instal·lacions que
formarà part del Pla de Seguretat i Salut a elaborar pel Contractista principal i que
haurà de comptar a l’aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut en fase
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d’execució d’obres. En aquest estudi de Seguretat i Salut s’ofereix una variant que
podrà ser utilitzada pel contractista.
Abans d’iniciar els treballs d’excavació del terreny, s’estudiarà adequadament el
mateix i es procedirà a senyalar de forma adequada la posició exacta dels serveis
afectats.
Es sol·licitarà i gestionaran els permisos necessaris per dotar a l’obra de
subministrament d’energia elèctrica, aigua potable, connexió a la xarxa pública de
clavegueram.
3.3.2. VISITA A L’OBRA DE L’EQUIP PROJECTISTA
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

De l’avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els
apartats següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat),
proteccions col·lectives i equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser
necessàries i suficients per tal d’eliminar o reduir els esmentats riscos.
MESURES PREVENTIVES
-

Es vigilarà que en prendre mesuraments no s’atropelli a ningú, es portarà
sempre peto reflectant.

-

No visitar sol una zona i anar sempre en parella.

-

Quan s’hagi de treballar en llocs amb risc de caiguda amb desnivells menor de
dos metres, l’equip projectista desenvoluparà les actuacions preventives
adequades per aquest risc.

-

Entre les diferents opcions possibles que existeixen en cada cas per la
protecció contra caigudes d’altura, s’optarà, quan sigui possible, per solucions
de tipus col·lectiu. Si no es possible, s’optarà per sistemes d’us individual que
ofereixin les màximes garanties.
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-

Si es realitza una tasca durant un temps prolongat, tancarem el carrer o zona,
per evitar l’impacta d’algun objecte que pugui caure en la zona de treball.

-

Per treballs d’altura en llocs de difícil accés es proveirà de personal
especialitzats en treballs verticals (escaladors) per a suport de mesuraments i
altres.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
-

Casc de seguretat.

-

Botes de seguretat.

-

Armilla reflectant.

-

Roba de treball.

3.3.3. RECEPCIÓ DE MAQUINÀRIA, MEDIS AUXILIARS I MUNTATGES
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

De l’avaluació inicial de riscos dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els
apartats següents s’exposen les mesures organitzatives(normes de seguretat),
proteccions col·lectives i equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser
necessàries i suficients per tal d’eliminar o reduir els esmentats riscos.
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
-

Abans de l’arribada del material s’ha de definir i condicionar la zona de recepció
i apilament de materials assegurant-se de mantenir l’ordre i la neteja per evitar
riscos de ensopegades, caigudes, punxades, talls, ferides,...

-

Es procurarà utilitzar en la majoria dels casos elements mecànics per la
manipulació de la càrrega, quan no sigui possible es complirà el RD 486/97,
insistint en la formació i informació dels treballadors.

- Tot el personal haurà de mantenir-se fora del radi d’acció del camió-grua.
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-

Es pujarà i baixarà del camió-grua pels llocs previstos per evitar caigudes no es
saltarà directament al terra si no es per un imminent risc per la seva integritat
física.

-

Cap operari ha d’enfilar-se sobre la càrrega ni penjar-se del ganxo. Es molt
perillós.

-

Els comandaments de la màquina sols seran utilitzats pel personal autoritzat.

-

Les eslingues, cables, etc. Estaran en perfecte estat, coneixent la càrrega de
treball a la que es pot sotmetre. Els ganxos hauran d’anar previstos pestells de
seguretat.

-

Quan sigui necessari, per controlar la càrrega, aquesta es subjectarà amb
cordes o altres elements i els operaris controlaran fora del trajecte de caiguda.

-

S’evitaran les arrancades o detencions brusques de la càrrega impedint el seu
balanceig. Les càrregues mai han de ser balancejades per llençar-les a lloc on
no es pugui arriba amb la ploma.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
-

No emmagatzemar material en zones de pas, ordre i neteja en passadissos i
escales.

-

Senyalització del tràfic de maquinaria i camions de forma clara i senzilla.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
-

Casc de seguretat.

-

Calçat de seguretat.

-

Guants de cuir.

-

Roba de treball.

-

Armilla reflectant.

3.3.4. TREBALLS DE TOPOGRAFIA
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS
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De l’avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els
apartats següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat),
proteccions col·lectives i equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser
necessàries i suficients per tal d’eliminar o reduir els esmentats riscos.
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
-

Coneixement i reconeixement previ del terreny.

-

Buscar els accessos i recorreguts més adequats i lliures de obstacles.

-

Conèixer i reconèixer el terreny abans d’accedir a ell.

-

Portar equip adequat per moure’s per terraplens, rases o pous, tals com calçat,
escala, corda, llanterna, etc..

-

Localitzar un lloc estable i segur per col·locar l’estació d’amidament.

-

Informar-se sobre la meteorologia en la zona de treball.

-

Mantenir contacte continu en desplaçaments a zones deshabitades o de difícil
accés o en previsió de temporal.

-

Portar elements de localització i comunicació (mapes, GPS, telèfons mòbils,
radio, ...).

-

No transitar zones amb perill de despreniments o esllavissades del terreny i
senyalitzar la seva existència.

-

Protegir les possibles esllavissades en zones toves amb estrebats, xarxes o
altres medis de contenció.
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-

Senyalitzar els llocs de treballs amb desnivell i protegir mitjançant tanques o
protecció equivalent els desnivells de l’obra.

-

Col·locar rampes o escales per l’accés a zones amb desnivell.

-

Tapar pous i arquetes.

-

Preveure vies o mitjans d’accés i evacuació segurs en pous i rases per casos
de esllavissades, despreniments , inundacions, etc.

-

Utilitzar eina amb protecció de mans en les feines de clavat.

-

Evitar els treballs junt a la màquina.

-

Portar taps i altre protecció equivalent per utilitzar en les ocasions que es
treballi a prop de maquinaria.

-

Durant el clavat en terrenys durs o amb pedres soltes, portar ulleres de
protecció.

-

Evitar el treball en ambients amb pols i portar mascaretes de filtre mecànic per
aquestes ocasions.

-

Senyalitzar i delimitar/aïllar el camp de treball de les màquines i no envair-lo
durant el mesurament.

-

No treballar en el radi d’acció de la maquinaria d’obra sense la presencia d’una
persona que coordini ambdós treballs.

-

Portar roba de alta visibilitat per facilitat la localització.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
-

Casc de seguretat.

-

Calçat de seguretat.

-

Armilla reflectant.

-

Roba de treball.

-

Màscara antipols.

3.3.5. ENDERROC MECÀNIC
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS
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De l’avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els
apartats següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat),
proteccions col·lectives i equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser
necessàries i suficients per tal d’eliminar o reduir els esmentats riscos.
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
-

Muntatge d’un tancament de sectorització en les zones de enderroc, a base de
tanques tipus “rivisa” de 2 m d’altura, a més del tancament es disposarà d’una
tela mosquitera perimetral per prevenir la projecció de runa.

-

Coneixement exacte del edifici o unitat d’obra a enderrocar.

-

Reconeixement d’instal·lacions abans d’iniciar l’enderroc.

-

La màquina giratòria amb cisalla hidràulica (o martell de barrinar) mai atacarà
amb el seu braç elements o punts situats a més altura que la màxima del seu
propi braç estès.

-

Es delimitarà en una distancia igual a la de l’abast màxim del braç de la”
màquina” el entorn de la màquina.

-

Es prohibeix en la zona de realització dels treballs o la permanència de
persones.

-

Manteniment programat de la maquinaria.

-

Reg continuo de la runa . Es deixarà prevista una presa d’aigua per reg per
evitar la formació de pols durant els treballs d’enderroc mecànic.

-

Runes correctament repartides en el camió, no carregant més de la càrrega
màxima permesa.
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-

Sortida al carrer de camions i màquines vigilades per persones diferent al
conductor.

-

Al finalitzat les demolicions de cada jornada i en les pauses, no hauran de
romandrà en peu elements que per la seva debilitada estabilitat ofereixin perill
d’ensorrament.

-

Un cop realitzat la demolició es farà una revisió general del solar.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
-

Casc de seguretat.

-

Calçat de seguretat.

-

Guants de cuir.

-

Roba de Treball.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
-

Les maniobres de les màquines estaran dirigides per personal diferent al
conductor.

-

Compliment estricte de la prohibició de presencia de treballadors en la
proximitat de màquines durant el seu treball, respectant una distància mínima
de seguretat home-màquina de 10 m.

-

Les zones on cauen les runes estaran degudament delimitades i vigilades.

-

Reg continu de runa. Es deixarà prevista la presa d’aigua pel reg per evitar la
formació de pols durant els treballs d’enderroc mecànic.

-

Col·locació de tanques i senyalització en les zones d’actuació de la maquinaria
i en les zones susceptibles de caiguda de runa.

-

S’alternarà el procés d’enderroc amb la retirada de runa de forma ordenada.

-

No emmagatzemar runa en zones de pas ni de vies d’evacuació.

-

Senyalització del trànsit de maquinaria i camions de forma clara i senzilla.

NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
Abans de la demolició.
-

Coneixement exacte de les zones o unitats d’obra a enderrocar.

-

Reconeixement previ d’instal·lacions abans d’iniciar l’enderroc.

-

Es disposarà en obra, per proporcionar en cada cas, l’equip indispensable a
l’operari, d’una provisió de palanques, cunyes, pics, etc. Així com els equips de
protecció individual necessaris (casc, ulleres antifragments, calçat de sola dura,
cinturó de seguretat, etc. ) i altres medis que puguin servir per eventualitats o
socorre als operaris que puguin accidentar-se.
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-

Es disposarà com a mínim de 2 extintors manuals contra incendis, 1 a peu de
la demolició i 2 situats en tots els accessos a la zona de demolició.

-

Utilització de cinturó de seguretat tipus arnés amarrat a les línies de vida
ancorades a punts forts, en aquelles situacions amb risc de caiguda d’altura.

-

Reg periòdic de runa. Es deixarà prevista presa d’aigua per a reg per evitar la
formació de pols durant els treballs.

-

Utilització de bastides tubulars homologades sempre que sigui necessari.

-

Quadres elèctrics provisionals dotats de diferencial per l’alimentació de eines
elèctriques i il·luminació provisional de tall d’obra, passadís i escales.

-

Maniobres de màquines (exterior) dirigides per personal diferent al conductor.

-

Compliment estricte de la prohibició de presencia de treballadors en la
proximitat de màquines durant el seu treball.

-

En cap cas es farà ús del foc amb propagació de flama com a mitjà de
demolició.

-

Sortida al carrer de camions i màquines vigilada per persones diferents al
conductor.

-

Manteniment programat de la màquina.

-

Disposició de les runes correctament repartides en el camió, no carregant més
de la càrrega màxima admesa.

Durant la demolició.
-

L’ordre de demolició s’efectuarà, en general, de dalt cap a baix de tal forma que
la demolició es realitzi pràcticament al mateix nivell, sense que hagin persones
situades en la mateixa vertical ni en les proximitats d’elements que abatin o es
bolquin.

-

Es realitzaran els apuntalaments, atermenaments i reforços necessaris, prèvia
verificació amb la Direcció Facultativa.

-

Utilització de cinturons de seguretat classe C, ancorats a cables-guia o punts
fixes durant els treballs de demolició amb risc de caiguda d’altura.

-

No es permetrà la presencia de persones, operaris o altres a diferent nivell que
el de la demolició i en la vertical dels treballs, ni en les proximitats dels
mateixos.

-

Al finalitzar les demolicions de cada jornada i en les pauses, no hauran de
romandre dempeus elements que per la seva estabilitat debilitada ofereixin
perill d’ensorrament.

-

Els compressors, martells neumàtics o similars, s’utilitzaran prèvia autorització
de la Direcció Facultativa.
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-

Manteniment programat de la maquinaria.

-

Periòdicament es procedirà al reg de runa per evitar la formació de pols durant
els treballs.

Evacuació de runes.
-

En tots els casos l’espai on cau la runa estarà degudament delimitada,
protegida i senyalitzada.

-

Disposició de les runes correctament repartits en el camió, no carregant més de
la càrrega màxima admesa.

-

Sortida al carrer de mini excavadora i màquines vigilada per persones diferents
al conductor.

-

Al finalitzar la jornada no quedaran elements de l’edifici en estat inestable, que
les vibracions transmeses al edifici o altres causes puguin provocar el seu
ensorrament.

Després de la demolició.
-

Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’àrea
afectada.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
-

Casc de seguretat.

-

Cinturó de seguretat classe C.

-

Calçat de seguretat

-

Guants de cuir.

-

Protectors auditius

-

Ulleres antiprojeccions.

-

Màscara antipols.

-

Els propis per oxitall: pantalla o ulleres, manyoples, davantal, polaines.

-

Roba de treball.

-

Armilla reflectant homologada.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
-

Muntatge d’un tancament de sectorització a base de panels pladur en las zones
d’obres, a demes es senyalitzarà mitjançant “Prohibit el pas a persona aliena” i
“Perill obres”.

-

Instal·lació provisional elèctrica per a connexionat d’eines elèctriques i per
il·luminació en talls i zones de pas.

-

Utilització de bastides homologades dotades de baranes de 1 m d’altura, barra
intermèdia a 47 cm, sòcol de 15 cm i base de treball de 60 cm de amplada.
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-

Cable - guia per a amarratge d’arnesos en aquelles situacions amb risc de
caiguda d’altura.

-

No emmagatzemar runes en zona de pas ni vies d’evacuació. Es prohibeix
expressament apilar materials fora de les zones destinades a l’efecte.

-

Reg periòdic de runes en prevenció d’ambients pulverulents.

-

Senyalització del trànsit de maquinaria i camions de forma clara i senzilla.

-

Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 200 lux, mesurats a una
altura sobre el terra al voltant dels 2 m.

3.3.6. MOVIMENT DE TERRES- Excavacions a cel obert (Buidats)
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

De l’avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els
apartats següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat),
proteccions col·lectives i equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser
necessàries i suficients per tal d’eliminar o reduir els esmentats riscos.
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
-

Abans del inici dels treballs s’inspeccionarà el tall d’obra a fi de detectar
possibles moviments del terreny.

-

El front d’excavació realitzat mecànicament no sobrepassarà en més d’un
metre l’altura del braç d’atac de la màquina.
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-

No es realitzaran treballs en les proximitats de pals elèctrics, de telèfon, etc.,
l’estabilitat dels quals no quedi garantida.

-

S’estrebaran els talussos que compleixin qualsevol de les següents condicions:
PENDENT

TIPUS DE TEERRENY

1/1

Terrenys movedissos, desmoronables.

1/2

Terrenys tous però resistents.

1/3

Terrenys molt compactes.

-

Inspecció de travats abans del inici de qualsevol treball en el voral o la base.

-

Les maniobres de càrrega de camions seran dirigides per personal diferent al
conductor.

-

Prohibició de permanència en l’entorn del radi d’acció del braç d’una màquina
que estigui treballant (distancia mínima de seguretat home-màquina de 5 m),
per això es delimitarà la zona de la màquina mitjançant tanques autònomes
tipus “ajuntament”.

-

En cas de presència d’aigua en l’obra per pluges, inundacions, nivell freàtic,
etc. Es procedirà a l’enxiquiment, en prevenció d’alteracions del terreny.

-

Conservació de camins de circulació interna, cobrint sots, compactant, etc.

-

Separació dels camins de circulació del personal a peu i el de la maquinaria
d’obra.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
-

Casc de seguretat.

-

Calçat de seguretat.

-

Botes de goma.

-

Màscara antipols.

-

Guants de cuir.

-

Vestit/Roba impermeables per temps plujós.

-

Roba de treball.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
-

Protecció de vores d’excavació amb barana de 1 m d’altura formada per
passamans, barra intermèdia i sòcol, situada a 2 m de la vora.

-

Prohibit l’apilament de terres o materials a menys de 2 m de la vora de
l’excavació.

-

La circulació de vehicles es realitzarà a 4 metres de la vora de l’excavació.
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Utilització de cinturó de seguretat en l’accés o aproximació a menys de 2 m de
la vora de talussos o excavacions.

3.3.7. MOVIMENT DE TERRES-Excavacions de terres i pous
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

De l’avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els
apartats següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat),
proteccions col·lectives i equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser
necessàries i suficients per tal d’eliminar o reduir els esmentats riscos.
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
-

Els treballs d’excavació de rases per a fonamentació i sanejament mitjançant
retroexcavadora, es portaran a terme amb el màxim rigor en el compliment de
les normes de seguretat per evitar situacions de risc en les maniobres i
circulació de la maquinaria utilitzada, per això s’ordenarà el trànsit interior,
separant la circulació del personal d’obra del de la maquinaria mòbil mitjançant
una tanca de protecció.

-

El personal que hagi de treballar dintre de les rases, pous i treballs de
sanejament coneixerà els riscos als que pot estar sotmès i serà especialista de
destresa provada en aquest tipus de feina.

-

Paralització de treballs quan es descobreixin conduccions subterrànies
d’electricitat, gas, aigua, etc., no indicades en el plànols fins que la Direcció
Facultativa dicti les mesures a seguir.
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-

S’estrebaran les rases i pous que compleixin qualsevol de les següents
condicions:

-

L’accés a una rasa o pous es realitzarà mitjançant una escala sòlida ancorada
en la vora superior, estarà recolzada sobre una superfície solida de repartiment
de càrregues i sobrepassarà en 1 m la zona desembarcada.

-

Després de pluges o embassaments de rases i pous es realitzarà una revisió
minuciosa abans de reprendre els treballs.

-

Per treballs que requereixin il·luminació portàtil, l’alimentació de làmpades
s’efectuarà a 24 V. Els portàtils estaran proveïts de protectora i de carcassa mànec aïllada elèctricament.

-

Ordenació del trànsit interior d’obra, separant tràfic de personal del de
maquinaria.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
-

Casc de seguretat.

-

Màscara antipols amb filtre recanviable.

-

Ulleres antiprojeccions.

-

Calçat de seguretat

-

Botes de goma

-

Guants de cuir.

-

Guants de goma.

-

Cinturó de seguretat classe C.

-

Vestits impermeables per a temps plujós.

-

Roba de treball.
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PROTECCIONS COL·LECTIVES
-

Ordenació del trànsit en la zona de treballs, separant i tancant les zones de
trànsit del personal de la zona de moviment de la maquinaria mòbil. Es tindrà
especial atenció durant l’accés i sortida de la retroexcavadora de la zona
d’obres.

-

Quan la profunditat d’un pou o rasa sigui igual o superior a 1,5 m sempre
s’apuntalarà i es protegirà les vores de coronació mitjançant barana
reglamentaria de 90 cm d’altura.

-

Es revisarà els apuntalaments o empostissats cada cop que el treball s’hagi
interromput i sempre abans de permetre l’accés del personal a l’interior.

-

Quan la profunditat d’una rasa sigui inferior a 2 m, es delimitarà mitjançant
tanques tipus “ajuntament”.

-

Prohibició en dipositar terres o materials a menys de 2 m de la vora d’una rasa
o pou.

-

La circulació de vehicles es realitzarà a 4 metres de la vora de l’excavació.

-

Utilització de cinturó de seguretat en l’accés o aproximació a menys de 2 m de
la vora del talús o excavacions.

-

Es prohibeix expressament el treball simultani en una mateixa zona de
màquines i personal a peu. Es mantindrà una distancia mínima de seguretat
home-màquina de 5 m, per això es delimitaran o tancaran adequadament la
zona d’influència de la maquinaria mòbil.

3.3.8. MOVIMENT DE TERRRES-Terraplenats i reblert
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS
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De l’avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els
apartats següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat),
proteccions col·lectives i equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser
necessàries i suficients per tal d’eliminar o reduir els esmentats riscos.
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
-

Tot el personal que condueixi camions i maquinaria serà especialista, estant en
posició de la documentació de capacitació acreditativa.

-

Els vehicles disposaran de llibre de manteniment amb les revisions
reglamentaries al dia.

-

Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima
admissible, que constarà de forma fàcilment llegible

-

Totes les maniobres d’abocament en retrocés seran dirigides per persones
diferent al conductor.

-

Es prohibeix la permanència de persones en un radi inferior als 5 m al voltant
de les compactadores i piconadores en funcionament.

-

Es prohibeix transportar personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre
superior als seients existents en l’interior.

-

Reg periòdic dels talls d’obra i de les càrregues i caixes del camió, per evitar
polsegueres, especialment quan s’hagi de circular per vies públiques.

-

Els conductors de qualsevol vehicle estan obligats a utilitzar el casc de
seguretat quan abandonin la cabina del mateix.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
-

Casc de seguretat.

-

Calçat de seguretat

-

Botes de goma

-

Màscara antipols.

-

Guants de cuir.

-

Cinturó antivibratori.

-

Vestits impermeables per a temps plujós.

-

Roba de treball.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
-

Tots els vehicles empleats estaran dotats de senyals acústica de marxa
enredera i de cabina de protecció del conductor (pòrtic de seguretat) en cas de
bolc.
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-

Col·locació en la vora dels terraplens de topes de limitació de recorregut per
l’abocament en retrocés.

-

Col·locació en la vora dels terraplens de baranes de 90 cm d’altura formada per
passamans, barra intermèdia i sòcol, situada a 2 m de la vora.

-

Senyalització d’accessos i recorregut dels vehicles per l’interior de l’obra per
evitar interferències.

-

Senyalització d’accessos a la via pública, mitjançant senyals normalitzades de
"PERILL INDEFINIT”, “PERILL SORTIDA DE CAMIONS” I “STOP”.

3.3.9. CÀRREGA I TRANSPORT A L’ABOCADOR
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

De l’avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els
apartats següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat),
proteccions col·lectives i equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser
necessàries i suficients per tal d’eliminar o reduir els esmentats riscos.
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
-

Tot el personal que condueixi camions i maquinaria serà especialista, estant en
posició de la documentació de capacitació acreditativa.

-

Els vehicles disposaran de llibre de manteniment amb les revisions
reglamentaries al dia.

-

Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima
admissible, que constarà de forma fàcilment llegible.

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat

Pàgina 22 de 46

Projecte de millora superficial del camí del Crist Treballador a Sant Cugat del Vallès,
Fase 2.

Annex 6. Estudi Bàsic Seguretat i Salut

-

Totes les maniobres d’abocament en retrocés seran dirigides per persones
diferent al conductor.

-

Es prohibeix la permanència de persones en un radi inferior als 5 m al voltant al
camió en funcionament.

-

Tots els vehicles empleats estaran dotats de senyals acústica de marxa
enredera i de cabina de protecció del conductor (pòrtic de seguretat) en cas de
bolc.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
-

Casc de seguretat.

-

Calçat de seguretat

-

Guants de cuir.

-

Roba de treball.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
-

Es prohibeix transportar personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre
superior als seients existents en l’interior.

-

Reg periòdic dels talls d’obra i de les càrregues i caixes del camió, per evitar
polsegueres, especialment quan s’hagi de circular per vies públiques.

-

Senyalització d’accessos i recorregut dels vehicles per l’interior de l’obra per
evitar interferències.

-

Senyalització d’accessos a la via pública, mitjançant senyals normalitzades de
"PERILL INDEFINIT”, “PERILL SORTIDA DE CAMIONS” I “STOP”.

-

Els conductors de qualsevol vehicle estan obligats a utilitzar el casc de
seguretat quan abandonin la cabina del mateix.

-

Es cobrirà amb un tendal la càrrega de runes dels camions amb objecte d’evitar
la pols durant el seu transport.

3.3.10. ENCOFRATS
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS
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De l’avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els
apartats següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat),
proteccions col·lectives i equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser
necessàries i suficients per tal d’eliminar o reduir els esmentats riscos.
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
-

Prohibició de permanència d’operaris en les zones de batut de càrregues
durant les operacions de descàrrega de taulons, sotaponts, puntals, ferralla,
etc.

-

Abans de l’abocament del formigó es comprovarà la bona estabilitat del
conjunt.

-

Eliminació de claus mitjançant extracció i escombrat dels mateixos.

-

Prohibició de fer foc directament sobre els encofrats.

-

El desencofrat es realitzarà sempre amb ajuda de falques metàl·liques, evitant
despreniments bruscos del seus elements.

-

Ordre i neteja en els talls durant la realització dels treballs.

-

Ús de desencofrants en recintes oberts o amb bona ventilació

-

Escales de mà reglamentaries (assegurades i que sobrepassin 1 m la zona de
desembarco) per ascens i descens del personal als encofrats.

-

Prohibició expressa de trepitjar directament sobre els sotaponts dels encofrats.
Es circularà sobre plataformes habilitades expressament per això.
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Diàriament es realitzarà per part de l’Encarregat de Seguretat, una inspecció
sobre el bon estat dels elements d’elevació (balancins, pestells de seguretat,
eslingues, etc.).

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
-

Casc de seguretat.

-

Calçat de seguretat

-

Arnés de seguretat.

-

Guants de cuir.

-

Ulleres antiprojeccions.

-

Roba de treball.

-

Botes de goma

-

Vestits impermeables per a temps plujós.

-

Roba de treball.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
-

S’utilitzaran xarxes de seguretat sota encofrat en la fase de col·locació de
taulons d’encofrat. No es permet treballar sobre taulons sense haver col·locat
prèviament les xarxes de l’encofrat.

-

Col·locació de baranes de 1 m d’altura, formades per passamans, barra
intermèdia i sòcol, en els llocs indicats en els plànols.

-

Col·locació de xarxes de protecció subjectes a pescant tipus forca en els llocs
indicats en els plànols.

-

Les forques es muntaran cada 5 m i de forma que en les cantonades de l’edifici
formen una esquadra, sobrepassaran en un metre d’altura últim forjat en
execució. Les xarxes estaran en perfecte estat i s’asseguraran al forjat
mitjançant ganxos embeguts en el formigó i col·locats cada 0,5 m. El cosit entre
si de xarxes es realitzarà amb corda adequada, mai amb filferro o similar.

-

Quan sigui precís pujar les xarxes a plantes superiors o retirar-les, les plantes
es protegiran, abans de retirar les xarxes, amb baranes resistents, formades
per passamans a 1 m d’altura, barra intermèdia a 47 cm i sòcol de 15cm.

-

Prohibició d’encofrar una nova planta sense abans haver rectificat la situació de
les xarxes.

-

Col·locació de llistons en el fons dels encofrats de les lloses d’escales per
facilitar el trànsit en aquesta fase.

-

Col·locació de caputxons de fusta sobre les esperes de ferralla o protectors de
PVC per corrugats.
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3.3.11. TREBALLS DE MANIPULACIÓ DEL FORMIGÓ
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

De l’avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els
apartats següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat),
proteccions col·lectives i equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser
necessàries i suficients per tal d’eliminar o reduir els esmentats riscos.
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
ABOCAMENT DIRECTE MITJANÇANT CANALETA.
-

Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigonera a menys de 2 m de la
vora de l’excavació.

-

S’habilitaran “punts de permanència”
d’abocament a mitja pendent.

-

La maniobra d’abocament serà dirigida per un capatàs que vigilarà no es
realitzin maniobres insegures.

-

Es prohibeix situar als operaris darrera dels camions formigonera durant el
retrocés.

segurs

en

aquelles

situacions

ABOCAMENT MITJANÇANT CUBILOT.
-

Es prohibeix carregar el cubilot per sobre de la càrrega màxima admissible de
la grua que el sustenta.
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-

L’obertura del cubilot per a abocament s’executarà exclusivament accionant la
palanca per a això.

-

La maniobra d’aproximació es dirigirà mitjançant senyals preestablertes
fàcilment intel·ligibles pel gruista o mitjançant telèfon autònom.

-

Es procurarà no colpejar amb el cubilot els encofrats ni els apuntalaments.

ABOCAMENT MITJANÇANT BOMBA.
-

L’equip encarregat del maneig de la bomba de formigó estarà especialitzat en
aquest treball.

-

La canonada de la bomba de formigonat es recolzarà sobre cavallets, estrebant
les parts susceptibles de moviment.

-

Abans d’iniciar el bombeig de formigó s’haurà de preparar conducte (greixar les
canonades) enviant massa de morter de dosificació , en prevenció de “taps” o
obstruccions

-

La mànega terminal de l’abocament serà governada per un mínim de dos
operaris, per evitar les caigudes per el moviment incontrolat de la mateixa.

-

El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat
serà dirigida per un operari especialista, en prevenció d’accidents per “taps” i
“sobre pressions” internes.

-

Els operaris amarraran a elements sòlids la mànega terminal, abans d’iniciar el
pas de la pilota de neteja.

-

Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la
“malla” de recollida a la sortida de la mànega desprès del recorregut total del
circuit. En cas de detenció de la bola, es paralitzarà la màquina, es reduirà la
pressió a cero i es desmuntarà a continuació la canonada.

-

Es revisarà periòdicament els circuits d’oli de la bomba de formigonat,
complimentant el llibre de manteniment que serà presentat a requeriment de la
Direcció Facultativa.

FORMIGONAT DE FONAMENTS (RASES I POUS)
-

Abans del inici del formigonat es revisarà el bon estat de seguretat dels
encofrats en prevenció de rebentades i vessaments.

-

Per a vibrar el formigó s’establiren plataformes de treball mòbils, formades per
un mínim de tres taulons que es disposaran perpendicularment a l’eix de la
rasa o sabata.

-

El vibrat s’efectuarà situant-se l’operari en l’exterior de la rasa.

-

Es mantindrà una neteja acurada durant aquesta fase, s’eliminaren abans de
l’abocament del formigó les puntes, restes de fusta, rodons i filferros
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FORMIGONAT DE MURS.
-

Abans de l'inici del formigonat, es revisarà el bon estat de seguretat dels
encofrats en prevenció de rebentades i vessaments.

-

L’abocament del formigó es farà repartint-lo uniformement al llarg del mur, per
tongades regulars, en prevenció de sobrecàrregues que puguin deformar o
rebentar l’encofrat.

-

L’accés al extradós del mur (espai comprès entre l’encofrat extern i el talús del
buidatge) s’efectuarà mitjançant escales de mà.

-

Es prohibeix l’accés "escalant l’encofrat" per ser una acció insegura

PROTECCIONS COL·LECTIVES
ABOCAMENT DIRECTE MITJANÇANT CANALETA.
-

S’instal·laran forts topes finals de recorregut dels camions formigonera, en
prevenció de tombs.

-

S’instal·larà baranes sòlides davant de l’excavació protegint el tall de guia de la
canaleta.

-

S’instal·larà un cable de seguretat amarrat a “punts sòlids” en el que enganxar
el mosquetó del cinturó de seguretat en els talls amb risc de caiguda des
d’altura.

-

El camió formigonera estarà proveït de senyal acústica de marxa enredera.

ABOCAMENT DIRECTE MITJANÇANT CUBILOT.
-

Del cubilot penjaran caps guia per ajudar a la seva correcta posició de
l’abocament. Es prohibeix guiar-lo o rebre’l directament amb les mans, en
prevenció de caigudes per moviment del cubilot.

-

Es senyalitzarà mitjançant una traça horitzontal, executada amb pintura de
color groc, el nivell màxim a omplir el cub per no sobrepassar la càrrega
admissible.

-

Es senyalitzarà mitjançant traces en el terra o cordes de banderoles les zones
de safates per la galleda.

ABOCAMENT MITJANÇANT BOMBA
-

Abans de l’inici del formigonat d’una determinada superfície, s’establirà un camí
de taulers segurs sobre els quals es recolzaran els operaris que governin
l’abocament amb la mànega.

-

El formigonat de pilars i elements verticals s’efectuarà governant la mànega de
castillets de formigonat dotats de barana perimetral.

FORMIGONAT DE FONAMENTS (RASES I POUS)
-

Abans de l’inici de l’abocament del formigó es revisarà el bon estat de seguretat
dels estrebats – si procedeix-.
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
Pàgina 28 de 46
santcugat.cat

Projecte de millora superficial del camí del Crist Treballador a Sant Cugat del Vallès,
Fase 2.

Annex 6. Estudi Bàsic Seguretat i Salut

-

S’establirà, a una distancia de 2 m, forts topes de final de recorregut per tots els
vehicles que tinguin que aproximar-se a la vora de les rases per a abocar el
formigó (dúmper, camió formigonera).

-

S’instal·laran, sobre les rases a formigonar, passarel·les de circulació formades
per un mínim de tres taulers travats entre si (60 cm d’amplada).

FORMIGONAT DE MURS
-

Abans de l’inici de l’abocament del formigó, es revisarà el bon estat de
seguretat dels estrebats de contenció dels talussos del buidatge que interessen
a la zona de mur on s’ha de formigonar.

-

Es mantindrà una distancia de seguretat recomanada de 1 m entre el talús del
buidatge i l’extradós del mur en execució (zona compresa entre aquest i el talús
del buidatge).

-

Abans de l’inici del formigonat, i com remat dels treballs d‘encofrat, s’haurà
construït la plataforma de treball de coronació del mur des de la que ajudar les
feines d’abocament i vibrat.

-

La plataforma de coronació d’encofrat per a abocament i vibrat, que s’establirà
a tot el llar del mur; tindrà les següents dimensions:
* Longitud: la del mur.
* Amplada: setanta centímetres (3 taulons mínim).
* Sustentació: tornapunta sobre l’encofrat.
* Protecció: barana de 1m d’altura formada per passamans, barra intermèdia i
sòcol.
* Accés: Mitjançant escales de mà reglamentaria (veure l’apartat Escales).

3.3.12. MANIPULACIÓ I POSADA EN OBRA D’ARMADURES
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS
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De l’avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els
apartats següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat),
proteccions col·lectives i equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser
necessàries i suficients per tal d’eliminar o reduir els esmentats riscos.
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
-

Habilitació en obra d’un espai dedicat a l’apilament d’armadures.

-

Emmagatzematge d’armadures en posició horitzontal i sobre dorments de
fusta, evitant alçades superiors a 1,5 m.

-

Els residus o retalls de redons i filferros es recolliran apilant-los en un lloc
determinat, per a la seva posterior eliminació.

-

Es realitzarà una escombrada diària de puntes, filferros, retalls, etc. en torn al
banc de treball.

-

Els paquets d’armadures i la ferralla muntada es transportaran al punt
d’ubicació suspesa del ganxo de la grua mitjançant dos o més eslingues.

-

Està especialment prohibit el transport de paquets d’armadures o armadures de
pilars en posició vertical.

-

El “in situ” de ferralla muntada es realitzarà mitjançant tres homes, dos guiaran
la peça a situar mitjançant sogues i el tercer donarà les instruccions
necessàries i efectuarà manualment les correccions per situar la peça en el seu
lloc.

-

Està prohibit enfilar-se per les armadures en qualsevol cas.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
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-

Casc de seguretat.

-

Guants de cuir.

-

Calçat de seguretat

-

Arnés de seguretat (Risc de caiguda de altura).

-

Vestits impermeables per a temps plujós.

-

Roba de treball
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PROTECCIONS COL·LECTIVES
-

Protecció del perímetre de plantes amb les xarxes de protecció tipus forca.

-

Col·locació a 10 cm de la vora del forjat d’enganxalls d’acer per a subjectar les
xarxes.

-

No se muntaran els cèrcols perimetrals sense abans estar correctament
instal·lades les xarxes de protecció.

-

Protecció de buits verticals i horitzontals amb baranes de 90 cm d’altura i
xarxes.

-

Ús de sistemes personals anticaigudes durant el muntatge i/o desmuntatge de
proteccions col·lectives (xarxes i baranes).

-

Col·locació de camins de 60 cm d’ampla per circular sobre els forjats en fase
d’armat.

3.3.13. PALETERIA
Es tracta en aquest apartat els riscos propis de l’ofici de paleta desglossats dels
intrínsecs de la maquinaria i medis auxiliars que s’estudien en apartats específics
segons el índex.
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS
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De l’avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els
apartats següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat),
proteccions col·lectives i equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser
necessàries i suficients per tal d’eliminar o reduir els esmentats riscos.
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
-

A les zones de treball s’accedirà sempre de forma segura, es prohibeix els
“ponts d’un tauló”.

-

Les zones de treball es netejaran les runes diàriament, per evitar les
acumulacions innecessàries.

-

Les runes s’evacuaran diàriament mitjançant tremuges d’abocament muntades
al seu efecte, per evitar el risc de trepitjades sobre materials.

-

Es prohibeix hissar "hastials" de gran superfície sota règim de vents forts
(poden fer caure’ls sobre el personal)

-

Es prohibeix treballar al costat dels paraments acabats d’aixecar abans
transcorregudes 48 h. si existeix un règim de vents forts incidint sobre aquests,
poden esfondrar-se sobre el personal.

EQUIPS DE PROTECIÓN INDIVIDUAL
-

Casc de seguretat.

-

Calçat de seguretat.

-

Guants de goma.
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-

Guants de cuir.

-

Botes de goma.

-

Arnés de seguretat.

-

Ulleres antiprojeccions (treballs de tall).

-

màscara antipols amb filtre mecànic recanviable.

-

Vestits per a temps plujós.

-

Roba de treball.
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PROTECCIONS COL·LECTIVES
-

Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 200 lux, mesurats a una
altura sobre el terra al voltant dels 2 m.
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3.3.14. PAVIMENTS VORERES
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

De l’avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els
apartats següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat),
proteccions col·lectives i equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser
necessàries i suficients per tal d’eliminar o reduir els esmentats riscos.
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
-

La descàrrega i apilament de materials es realitzarà de forma ordenada i
adequadament delimitada.

-

El tall de peces de paviment s’executarà en via humida en prevenció de lesions
per treballar en atmosfera pulverulentes.

-

El tall de peces de paviment en via seca amb serra circular s’efectuarà
situant-se el tallador a sotavent, per evitar en lo possible respirar els productes
del tall en suspensió.

-

Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d’alimentació sense
la utilització de les clavelles mascle – femella.

-

Les peces del paviment es distribuiran en la zona sobre plataformes
emplintades, correctament apilades dintre de les caixes de subministra que no
d’elevació o transport per evitar els accidents per vessaments de la càrrega.

-

Els sacs d’aglomerant (ciment, àrids per morter, ....) s’hissaran mitjançant
camió grua perfectament apilats i lligats sobre plataformes emplintades,
firmament amarades per evitar accidents per vessament de la càrrega.
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Les caixes o paquets de paviments mai es disposaran de forma que
obstaculitzin els llocs de pas ni vies de circulació per evitar els accidents per
ensopegada.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
-

Casc de seguretat (desplaçaments o permanència en zones amb risc de
caiguda d’objectes).

-

Genolleres impermeables encoixinades.

-

Calçat de seguretat

-

Botes de goma

-

Guants de goma.

-

Guants de cuir.

-

Cinturó - faixa elàstica de protecció de la cintura.

-

Ulleres antiprojeccions (treballs de talls de peces).

-

Mascara amb filtre mecànic recanviable específic per a material tallat (feines de
tall).

-

Roba de treball.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
-

Es d’aplicació les normes de protecció a tercers amb relació al tancament i
senyalització dels treballs.

-

En els llocs de trànsit de persones (sobre voreres en construcció i assimilables)
es delimitaran amb tanques autònomes tipus “ajuntament” les superfícies
acabades solades, en prevenció d’accidents per caigudes.

3.3.15. PAVIMENTS
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS
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De l’avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els
apartats següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat),
proteccions col·lectives i equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser
necessàries i suficients per tal d’eliminar o reduir els esmentats riscos.
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
-

Es prohibeix treballar dintre del radi d’acció d’una màquina. Es respectarà la
distancia de seguretat de 5 m entre home i màquina.

-

La descàrrega i apilament de materials es realitzarà de forma ordenada i
adequadament senyalitzada.

-

Les pistes i zones de circulació de vehicles i màquines es regaran
periòdicament amb cuba d’aigua.

-

La planta de procedència del paviment tindrà un sistema de depuració de
gasos.

-

Totes les màquines tindran els mecanismes protegits contra el risc
d’atrapament.

-

Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d’alimentació sense
la utilització de les clavelles mascle –femella.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
-

Casc de seguretat.

-

Calçat de seguretat

-

Botes de goma con puntera reforçada.

-

Guants de goma.
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Guants de cuir.

-

Cinturó - faixa elàstica de protecció de la cintura.

-

Armilla reflectant.

-

Ulleres antiprojeccions.

-

Roba de treball.

Annex 6. Estudi Bàsic Seguretat i Salut

PROTECCIONS COL·LECTIVES
-

Són d’aplicació les normes de protecció a tercers amb relació al tancat i
senyalització dels talls.

-

Totes les màquines i camions disposaran d’avisador de marxa enrere.

-

Es prohibeix els treballs de personal davant de les estenedores, per evitar
atropellaments.

-

Les maniobres de marxa enrere dels camions es realitzaran mitjançant un
senyalista.

3.3.16. PINTURES I VERNISSOS
En aquest apartat ha de tenir-se en compte la utilització de protecció projectada per
donar estabilitat davant al foc de les estructures.
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

De l’avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els
apartats següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat),
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proteccions col·lectives i equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser
necessàries i suficients per tal d’eliminar o reduir els esmentats riscos.
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
-

Es seguiran en tot moment les instruccions o fites de seguretat facilitades pel
fabricant o subministrador per pintures o dissolvents. Si es precisa transvasar el
producte a un altre recipient, aquest s’etiquetarà adequadament, en tot cas es
prohibirà expressament utilitzar recipients com ampolles d’aigua o similars.

-

Els pots industrials de pintures i dissolvents s’apilaran sobre taulons de
repartiment de càrregues en prevenció de sobrecàrregues innecessàries.

-

Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables
amb els recipients mal o incompletament tancats, per evitar accidents per
generació d’atmosferes tòxiques o explosives.

-

L’emmagatzematge de recipients amb pintura que contingui nitrocel·lulosa es
realitzarà de forma que pugui realitzar-se el volteig periòdic dels recipients per
evitar el risc d’inflamació.

-

S’evitarà la formació d’atmosferes nocives mantenint-se sempre ventilat el local
que s’està pintant (finestres i portes obertes)

-

Les bastides per pintar tindran una superfície de treball d’amplada mínima de
60 cm (tres taulons travats) per evitar accidents per treballs sobre superfícies
insegures.

-

Es prohibeix la formació de bastides a base d’un tauló recolzat en els esglaons
d’escales de tisora o fent servir bidons, piles de materials, ... per evitar la
realització de treballs sobre superfícies insegures.

-

Les escales de mà a fer servir seran de tipus tisores, dotades de sabates
antilliscants i cadena limitadora d’obertura per evitar el risc de caigudes per
inestabilitat.

-

Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres de subministra de
energia sense la utilització de les clavelles mascle – femella.

-

Les operacions de polits (després de plastecides o impresos) mitjançant
polidora elèctrica de mà s’executarà sempre sota ventilació per corrent d’aire
per evitar el risc de respirar la pols en suspensió.

-

L’abocament de pigments en el suport (aquos o dissolvent) es realitzarà des de
la menor altura possible, en prevenció d’esquitxades i formació d’atmosferes
pulverulentes.

-

Es prohibeix fumar o menjar en les estàncies en les que es pini amb pintures
que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics.
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-

S’advertirà al personal encarregat de manipular dissolvents orgànics (o
pigments tòxics) de la necessitat d’una profunda higiene personal (mans i cara)
abans de realitzar qualsevol tipus de ingesta.

-

Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims als treballs
en els que es faci ús pintures inflamables per evitar el risc d’explosió (o
incendi).

-

Es prohibeix realitzar probes de funcionament de les instal·lacions (canonades
de pressió, calderes, conductes, ...) durant els treballs de pintura de
senyalització o de protecció.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
-

Casc de seguretat (desplaçaments o permanència en zones amb risc de
caiguda d’objectes).

-

Calçat de seguretat

-

Guants de goma.

-

Guants de cuir.

-

Ulleres antiprojeccions panoràmiques (partícules i gotes).

-

Màscara amb filtre químic específic recanviable (atmosferes tòxiques per
dissolvents orgànics o cola a utilitzar.

-

Màscara amb filtre mecànic recanviable específic per pols de fusta (treballs de
tall).

-

Barret protector contra pintura para el pelo.

-

Arnés de seguretat (Risc de caiguda de altura).

-

Roba de treball.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
-

Per realitzar la projecció del material de protecció de les estructures per donar
estabilitat davant el foc, es mantindran totes les proteccions col·lectives
col·locades per a la instal·lació de l’estructura metàl·lica.

-

S’estendran xarxes horitzontals sota el treball de pintura d’encavallada ( i
assimilables) per evitar el risc de caiguda d’altura.

-

La pintura d’encavallada s’executarà des de bastida tubular reglamentaria, amb
el fiador de l’arnés de seguretat amarat a un punt fix de la pròpia encavallada.

-

Es prohibeix la utilització d’escales de mà en la vora del forjat o junt a buits
verticals o horitzontals sense haver posat prèviament els medis de protecció
col·lectiva ( baranes superiors o xarxes) per evitar els riscos de caiguda
d’altura.
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-

S’estendran cables de seguretat amarats a punts forts dels que amarar el fiador
de l’arnés de seguretat en les situacions de risc de caiguda des d’altura.

-

La il·luminació mínima en les zones de treball de 100 lux mesurats a una altura
sobre el paviment entorn als 2 m.

-

Les pintures, vernissos, dissolvents, etc. S’emmagatzemaran en locals amb el
títol “MAGATZEM DE PINTURES” mantenint-se sempre la ventilació per “tir
d’aire” per evitar els riscos d’incendis i d’intoxicacions.

-

S’instal·larà un extintor al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures i
en la porta d’accés s’instal·larà un rètol de “PERILL D’INCENDIS “ i un altre de
“PROHIBIT FUMAR”.

3.3.17. TREBALLS EN POUS I SANEJAMENT
AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS

De l’avaluació inicial de riscos es dedueix que existeixen riscos no tolerables. En els
apartats següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat),
proteccions col·lectives i equips de protecció individual, que, en conjunt, hauran de ser
necessàries i suficients per tal d’eliminar o reduir els esmentats riscos.
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT
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-

Els tubs per a les conduccions s’apilaran en una superfície horitzontal sobre
dorments de fusta i delimitat per peus drets que impedeixin que els conductors
es facin que se’ls llisquin o rodin.

-

L’ascens o descens a pous es realitzarà mitjançant escales reglamentaries
fermament ancorades als extres superior i inferior.

-

Els pous tindran il·luminació suficient per poder caminar per l’interior i l’energia
elèctrica es subministrarà a 24 V.

-

Abans del inici dels treballs i durant aquests es vigilarà l’existència de gasos
nocius. En cas de detecció s’ordenarà el desallotjament tot seguit, en prevenció
d’intoxicacions per gas sulfhídric, carència oxigen, etc, o explosions per
existència de gas metà.

-

Es prohibeix la permanència en solitari en l’interior de pous.

-

Al primer símptoma de mareig en l’interior d’un pou es comunicarà als
companys i es sortirà a l’exterior posant el fet en coneixement de la Direcció
Facultativa.

-

Es prohibeix l’accés a l’interior del pou a tota persona aliena als treballs en
pous.

-

Es prohibeix fumar en l’interior dels pous (existeix el risc de presencia de gasos
o líquids inflamables).

-

Es prohibeix apilar material al voltant del pou en una distancia inferior als 2 m.

-

Al voltant de la boca del pou i del torn s’instal·larà una superfície ferma de
seguretat a base d’un entaulat efectuat amb taulons travats entre si.

-

Els ganxos de penjar del torn estaran proveïts de baldes de seguretat, en
prevenció d’accidents per caigudes de càrrega.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
-

Casc de seguretat.

-

Guants de cuir.

-

Guants de goma.

-

Calçat de seguretat

-

Botes de goma

-

Equipo de respiració autònoma (segons casos).

-

Arnés de seguretat.

-

Ulleres antiprojeccions.

-

Roba de treball.

PROTECCIONS COL·LECTIVES
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-

Sempre que existeixi perill d’enderrocament de les parets, es procedirà a
estrebar segons càlculs expressos de projecte.

-

L’excavació del pou s’executarà posant tubs per evitar enderrocaments sobre
les persones.

-

S’estendrà al llarg del recorregut una soga a què agafar-se per avançar en
casos d’emergència.

-

Els treballadors romandran units a l’exterior mitjançant un soga ancorada al
arnés de seguretat que permeti bé l’extracció de l’operari tirant, o en el seu
defecte, la seva localització en cas de rescat.

-

Les zones de treball en pous tindran una il·luminació mínima de 500 lux,
mesurats a una altura sobre el terra entorn als 2 m.

3.3.18. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN
RISCOS ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997)
1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o
caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terres subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
3.4.

PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient 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 garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.
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FORMACIÓ

Tot el personal ha de rebre, en el moment d’ingressar en l’obra, una exposició dels
mètodes de treballs i riscos que aquests puguin comportar, juntament amb les
mesures de seguretat que s’hauran d’emprar. S’haurà d’escollir el personal més
qualificat, i fer-los-hi curses de socorrisme, de tal manera que en tots els talls disposin
d’algun socorrista.
3.6.
·

·

·

·

·

·

·
·
·
·

NORMATIVA APLICABLE

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Artículo tercero. Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción..
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Artículo
segundo. Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción..
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo,
en materia de trabajos temporales en altura. Disposición final segunda. Modificación
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92): Disposiciones mínimas de
seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o
móviles.
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre (BOE: 25/10/97): Disposiciones
mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. Transposició de la
Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de
Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques.
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE:10/11/95). Prevención de riesgos laborales
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE:31/01/97) Reglamento de les Servicios de
Prevención.
RD 485/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97) Disposiciones mínimas en materia de
señalización, de seguridad y salud en el trabajo.
RD 486/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo. En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el
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RD 1627/1997 l’esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols
de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)
RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.
RD 488/97 de 14 de abril (BOE:23/04/97)Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE:24/05/97) Protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE:24/05/97) Protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE:12/06/97) Disposiciones mínimas de seguridad y
salud, relativas a la utilitzación por los trabajadores de equipos de protección individual.
RD 1215/1997 de 18 de juliol (BOE:07/08/97) Disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Transposició de
la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. Modifica i deroga alguns
capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) Reglamento de Seguridad e Higiene del
Trabajo en la industria de la Construcción Modificacions. O. de 10 de diciembre de
1953 (BOE: 22/12/53) Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE:03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene
O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70;
09/09/70) Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y
cerámica. Correcció d’errades: BOE:17/10/70
O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE:13/10/86) Modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en que sea obligatorio elestudio de Seguridad e Higiene.
Correcció d’errades: BOE:31/10/86
O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE:29/12/87) Nuevos modelos para la notificación de
accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación.
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE:18/09/87) Señalización, balizamiento, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE:14/06/77) Reglamento de aparatos elevadores para
obras. Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE:14/03/81)
O. de 28 de junio de 1988 (BOE:07/07/88) Instrucción Técnica Complementaria
MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a
grúas-torre desmontables para obras. Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE:
24/04/90)
O. de 31 de octubre de 1984 (BOE:07/11/84) Reglamento sobre seguridad en trabajos
con riesgo de amianto.
O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) Normas complementarias del Reglamento
sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.
RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE:02/11/89) Protección a los trabajadores frente a
los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
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O. de 9 de marzo de 1971 (BOE:16 i 17/03/71) Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el trabajo Correcció d’errades: BOE: 06/04/71 Modificació: BOE: 02/11/89.
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997,
RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997
Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios
de protección personal de trabajadores.
R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos.
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificació: BOE:24/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE:03/09/75): N.R.MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificació: BOE:25/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE:04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra
riesgos mecánicos. Modificació: BOE: 27/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE:05/09/75): N. R.MT-6: Banquetas aislantes de
maniobras Modificació BOE:28/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal
de vías respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales. Modificació
BOE:29/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE:08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal
de vías respiratoiras: filtros mecánicos. Modificació: BOE: 30/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal
de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes Modificació. BOE: 31/10/75
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal
de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. Modificació: BOE:
01/11/75
Normativa d’àmbit local (ordenances municipals)
Qualsevol altre normativa que sigui d’aplicació.

Sant Cugat del Vallès, setembre 2020.
Els autors de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,

Carolina Illa Laguna
Enginyera Tècnica del Servei
d’Obres i Projectes
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INTRODUCCIÓ

El present estudi de gestió de residus de la construcció i demolició té per objecte
concretar les condicions que s’aplicaran per a la gestió dels residus generats durant
les obres de millora superficial del paviment de dos trams del camí del Crist
Treballador.
Amb el present estudi es dona compliment als requisits establerts en la normativa
vigent, i en particular a les següents Directives, Lleis, RD, i normes segons el seu rang:
Àmbit Comunitari
·

Directiva 91/156/CEE, del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la
Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. (DOCE n. L78, de 26 de marzo de 1991).

·

Directiva 94/62/CE del Parlamento y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa
a los envases y residuos de envases. (DOCE n. L365, de 31 de diciembre de 1994).

·

Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y control integrado de
la contaminación.

·

Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004
por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de
envases. (DOCE n. L47, de 18 de febrero de 2004).

·

Directiva 2005/20/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2005
por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de
envases. (DOCE n. L70, de 16 de marzo de 2005).

·

Directiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de
2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. (Texto
pertinente a efectos del EEE). (DOUE n. L314, de 22 de noviembre de 2008).
Modificado por la Decisión 2014/955/UE.

Àmbit Estatal
·

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. (BOE n. 99, de 25 de
abril de 1997)

·

Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados.

·

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y Residuos de
envases. (BOE n.104, de 1 de mayo de 1998).

·

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero. (BOE n. 25, de 29 de enero de 2002).

·

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. (BOE n. 43, de 19
de febrero de 2002; c.e. BOE n. 61, de 12 de marzo de 2002).

·

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de
residuos. (BOE n. 61, de 12 de marzo de 2002).
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·

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición. (BOE n. 38, de 13 de febrero de 2008).

·

Real Decreto 208/2005, de 25 de Febrero, de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos.

·

Real Decreto 833/1998, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos.

·

Real Decreto 679/2006, de 2 de Junio, por el que se regula la gestión de los aceites
industriales usados.

·

Real Decreto 106/2008, de 1 de Febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión
ambiental de sus residuos.

·

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

·

Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR), 2008-2015.

Àmbit Autonòmic
·

Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del tractament
dels desfets i residus.

·

Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus a
Catalunya. (DOGC n. 1904, de 3 de juny de 1994).

·

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de
Catalunya.(DOGC n. 2166, de 9 de febrer de 1996). MODIFICATS els articles 3, 5 i 6,
la disposició transitòria i l’annex pel 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.

·

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits
controlats. (DOGC n. 2307, de 13 de gener de 1997). Tenir en compte el Reial
Decret1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus
mitjançant el dipòsit en abocador.

·

Decret 93/1999, de 6 de abril, de procediments de gestió de residus. (DOGC n.
2865,de 12 d’abril de 1999). (Derogada parcialment).

·

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. (DOGC n. 2865, de 12 d’abril de1999). o
MODIFICA els articles 3, 5 i 6, la disposició transitòria i l’annex del Decret34/1996, de 9
de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

·

MODIFICA l’annex 1 del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig
dels residus en dipòsits controlats. o MODIFICA els annexos 3 i 4 de l’Ordre d’1 de juny
de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques
dels residus.

·

Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. (DOGC n.
3447,de 7 d’agost de 2001). o DEROGA la disposició addicional tercera del Decret
93/1999 de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. o DEROGADA la
disposició addicional tercera pel Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la
disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de
gestió de residus. o ANUL·LAT l’article 24.4 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15
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d’abril, per la qual es dóna publicitat a la part dispositiva de la Sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya de 14 de febrer de 2002, dictada en el recurs
contenciós núm.484/1999. o DESPLEGAT per l’Ordre MAB/401/2003, de 19 de
setembre, per la qual s’aprova el procediment de presentació telemàtica de la
declaració anual de residus industrials.

2.

·

Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

·

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.

·

Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus
municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la
recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals.

·

Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial
d'infraestructures de gestió de residus municipals.

·

Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments
d'admissió de residus en els dipòsits controlats.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ

Les principals actuacions que es desenvoluparan durant les obres de millora
superficial del camí del Crist Treballador a Sant Cugat del Vallès Fase 2, seran les
següents:

3.

·

Enderrocs: regularització superficial del paviment existent (fresatge) i enderroc cuneta
revestida.

·

Moviment de terres: excavació en caixa de paviment i de rasa, repàs i piconatge de la
superfície.

·

Pavimentació: paviment flexible amb resines naturals i paviment granular.

·

Drenatge: s’executarà una cuneta estabilitzada a la banda oest del vial.

·

Senyalització: es durà a terme la senyalització horitzontal i vertical corresponent.

·

Mobiliari: s’instal·laran noves pilones de fusta.

·

Control d’accessos: es col·locaran dues càmeres amb la instal·lació corresponent.

OBLIGACIONS

La normativa actual organitza el llistat de residus en funció de l’activitat que els genera,
així doncs es pot diferenciar clarament entre residus urbans, generats en els domicilis,
i la gestió dels quals es assumida per l’administració local, de la resta de residus
generats en els processos productius, industries i serveis.
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Els residus produïts en l’activitat de la construcció estan contemplats en un capítol
especial de la classificació establerta en l’Ordre 304/2008 del Ministeri del Ministerio
de Medio Ambiente, identificats com a “Residus de la Construcció i Enderrocs (RCE)”, i
provenen en la seva majoria del enderroc d’edificis i/o infraestructures, de sobrants de
materials de construcció en obra nova i/o rehabilitació.
Aquesta legislació confereix una sèrie d’obligacions tant al promotor de l’obra, com al
posseïdor dels residus.
3.1. OBLIGACIONS DEL PROMOTOR
Incloure en el projecte constructiu un estudi de gestió de residus de “Residus de
Construcció i Enderrocs”, que contindrà una estimació no excloïen dels residus que es
preveu es generin en la realització de l’obra definida en l’esmentat projecte.
3.2. OBLIGACIONS DEL POSSEÏDOR (CONSTRUCTOR)
La figura del posseïdor dels residus es fonamental per a una gestió eficaç dels
mateixos, ja que és aquest el que ha de prendre les decisions per a la millor gestió del
residu, a la vegada que implementar les mesures necessàries per a establir les
mesures preventives per a minimitzar i reduir la producció de residus. Per aquest motiu
prèviament a l’inici de l’actuació, el contractista haurà de presentar un Pla de Gestió de
Residus (PGR), específic per a la obra, que haurà d’estar validat pel promotor.
En resum, els principis seran els següents:
·

Presentar al promotor un PGR que reflecteixi la metodologia de segregació i gestió dels
residus. El contingut mínim d’aquest pla serà els següent:
o

Antecedents.

o

Dades bàsiques de l’obra.

o

Identificació de tots els residus a generar, tant RCD como RP (residus
perillosos).

o

Estimació de la quantitat de residus generats en l’obra.

o

Mesures para la segregació “in situ” previstes.

o

Mesures de prevenció i reutilització (en cas de ser necessàries) en la pròpia
obra, o altres destinacions autoritzades.

o

Destinació dels residus no valoritzables produïts.

o

Seguiment de la gestió de los residus (documentació).

o

Pressupost de la gestió de residus.

·

Aquest PRG ha de ser aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la propietat,
passant a ser un document contractual d’obra.

·

S’ha de preveure i identificar la metodologia i les zones de emmagatzematge de totes
les tipologies de residus.
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·

S’ha de disposar dels documents d’acceptació de les diferents fraccions de residus
previstos per part de gestors autoritzats.

·

El posseïdor està obligat a sufragar els costos de gestió i a facilitar al promotor la
documentació acreditativa de gestió, això com mantenir aquesta documentació durant
5 anys.

·

El posseïdor es compromet a que mentre estiguin en la seva possessió, es mantindrà
un alt grau d’ordre i neteja, per tal d’evitar la barreja de les diferents tipologies de
residus.

·

Documentar suficientment la cessió de residus a gestor autoritzat. Ha de fer constar el
productor, posseïdor, el gestor, la procedència, la quantitat i el tipus de residu entregat.

·

Tot el personal d’obra serà coneixedor de les seves obligacions par a la segregació i
gestió de residus.

IDENTIFICACIÓ I ESTIMACIÓ DE LES QUANTIES A GENERAR DE CADA
RESIDU I TRACTAMENT AL QUE SERAN SOTMESOS

Es defineix com a residu de la construcció i demolició qualsevol substància o objecte
que, complint la definició «Residu» inclosa en l’article 3.a) de la Llei 22/2011, de 21 de
abril, es genera en una obra de construcció o demolició.
A continuació s’identifiquen els residus que es poden generar, codificats seguint la
Llista Europea de residus publicada por Ordre MAM/304/2002 del Ministerio de Medio
Ambiente, de 8 de febrer.
DESCRIPCIÓ DEL RESIDU

CODIFICACIÓ
LER

ORÍGEN

Restos vegetals

200201

Desbrossada de vegetació.

Terres i pedres

170504

Terres d’excavació.

Paper i cartró

200101

Embalatges, brossa.

Plàstic

170203

Embalatges, excedents de material auxiliar,
brossa.

Fusta

170201

Materials auxiliars, restes.

Formigó

170101

Adequació de desperfectes,
fonamentacions i bases.

Runa

170904

Residus barrejats procedents de les
adequacions de la zona.

Restes de neumàtics

160103

Restes de neumàtics existents a enretirar.

Metalls barrejats

170407

Restes metàl·lics procedents de les
adequacions de la zona. Retirada barrera
de seguretat.

Ferro i acer

170405

Restes de ferro i acer procedents de les
adequacions de la zona.

Olis minerals no clorats de

130205

Restes procedent de la maquinària

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat

Pàgina 6 de 20

Projecte de millora superficial del camí del Crist Treballador a Sant Cugat del
Vallès, Fase 2.

DESCRIPCIÓ DEL RESIDU

CODIFICACIÓ
LER

motor, de transmissió
mecànica i lubricants

Annex 7. Estudi de Gestió de Residus

ORÍGEN
emprada.

Envasos metàl·lics

150104

Restes de diversos envasos utilitzats durant
les obres.

Piles alcalines (excepte
160603)

160604

Restes d’eines i maquinària auxiliar.

Altres piles i acumuladors

160605

Restes d’eines i maquinària auxiliar.

Residus de pintura i vernís
que contenen dissolvents
orgànics o altres substàncies
perilloses

80111

Restes de senyalització horitzontal i altres
actuacions.

Barreja de residus municipals

200301

Restes procedents de l’activitat ordinària del
personal d’obra. Brossa i deixalles.

Envasos contaminants

150110 /
150111

Restes procedents de la utilització de
materials contaminants o perillosos, brossa
i deixalles.

Draps i absorbents
contaminants

150202

Restes procedents de pèrdues o incidents
amb maquinària.

5.

MESURES DE PREVENCIÓ
5.1. MESURES ESPECÍFIQUES PER A LA MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE
RESIDUS

S’adjunta a continuació la fitxa d’accions de minimització i prevenció de la fase de
projecte, segons el model estipulat pels col·legis professionals i els organismes de
l’administració.
Els apartats de la fixa adjunta marcats en negatiu no són d’aplicació a la tipologia
d’obra.
A banda de les mesures fixades en fase de projecte constructiu, al pla de gestió de
residus, s’identificaran totes aquelles accions de minimització a tenir en compte per tal
de prevenir la generació de residus o reduir-ne la seva producció, en aspectes
relacionats amb la reutilització de materials, compra de materials, elecció de
proveïdors, planificació i organització de l’obra, etc.
El pla de gestió de residus contindrà una fitxa anàloga a la que s’adjunta al present
estudi de gestió de residus que incorpori les mesures pròpies de la fase d’execució.
FITXA D’ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE
PROJECTE
1
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de
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FITXA D’ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE
PROJECTE
terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament?
2
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es
munten a obra sense gairebé generar residus?
3
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la
construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar?
4
S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?
5
S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la
pròpia obra. La reutilització dels materials de la pròpia obra, fa que perdin la
consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes
característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de
Prescripcions Tècniques.
6
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de
cartró guix per evitar la reutilització de regates durant la fase d’instal·lacions?
7
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries,
etc.) per minimitzar els retalls?
8
S’ha dissenyat la infraestructura tenint en compte criteris de desconstrucció o
desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera
irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que
sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen
plantes recicladores d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un
material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst
que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
9
Des del punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una
forma global, s’han utilitzat material que incorporin material reciclat (residus)
en la seva producció?
10 Altres bones pràctiques

SI

NO

5.2. CRITERIS DE COMPRA
Amb caràcter general s’haurà de disminuir el consum de recursos naturals, optimitzar
les matèries primeres i fomentar la utilització de materials reciclats. Per tant, es
recomanen les següents pràctiques:
ACTUACIONS
Evitar la compra de materials en excés, ja que es provoca l’aparició de material caducats i
obsolets, que posteriorment es converteixen en residus, així com realitzar la compra de
subministraments quan el seu ús estigui previst de forma relativament immediata.
Utilitzar els productes per la seva antiguitat a partir de la data de caducitat.
Inspeccionar els materials comprats abans de la seva acceptació, verificant la qualitat dels
productes, per evitar els inadequats, defectuosos, o fora d’especificació, a fi de planificar
adequadament en temps i forma les mesures a prendre (devolució, eliminació), així com reduir
la generació de residus.
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ACTUACIONS
Comprar, en la mesura del possible, productes en envasos fabricats en materials reciclats,
biodegradables o retornables, de la major mida possible, per a la seva devolució als proveïdors.
Comprar evitant l’excés d’embalatges i envasos de característiques que permetin reduir la
producció de residus i en la mesura del possible, de subministradors que posseeixin certificat
de gestió ambiental (EMAS o ISO 14001).
Comprar els materials i productes auxiliars a partir de criteris ecològics, seleccionant i adquirint
els productes químics de menor agressivitat, front la seva afecció al medi ambient (dissolvents
a l’aigua, detergents biodegradables - sense fosfats ni clor, netejadors no corrosius, etc.). Per
altra banda, els productes perillosos comportaran el problema de gestionar els envasos buits,
que també són considerats residus perillosos.
Evitar aïllants que desprenguin fibres irritants o escumes en aerosols amb CFC, i materials amb
compostos organoclorats (PVC, CFC, PCB).
Prioritzar entre els productes impermeabilitzants els menys perjudicials pel medi ambient, sent
per aquest ordre: els elements de cautxú, els produïts a base de betum i asfalt, i les làmines
asfàltiques.
Netejar la maquinària i els diferents equips amb productes químics de menor agressivitat
ambiental (els envasos de productes químics tòxics hi ha que tractar-los com residus
perillosos).
Evitar fuites i derrames dels productes perillosos mantenint els envasos correctament tancats i
emmagatzemats.

5.3. CONDICIONS D’EMMAGATZEMATGE
Les condicions d’emmagatzematge influeixen en gran mesura en el correcte
aprofitament de les matèries primeres adquirides, i en conseqüència en els residus
que es generen, i per tant es recomanen les següents pràctiques:
ACTUACIONS
Apilament dels materials i els productes de forma que s’evitin trencaments i deterioraments que
els facin inservibles, amb la qual cosa es redueix la quantitat de residus.
Aplicar rigorosament les instruccions d’emmagatzematge de cada material o producte fixades
pels fabricants, protegint-los de les inclemències del temps o de les temperatures extremes.
Programar adequadament el consum per a evitat la caducitat dels materials i productes.
Prevenir les fuites de substàncies perilloses instal·lant safates de retenció amb el fi de
minimitzar els residus perillosos.
Garantir el correcte emmagatzematge dels (separar els perillosos de la resta i els líquids
combustibles o inflamables en recipients adequats o recintes destinats a aquest fi).
Establir en els llocs de treball, les zones de emmagatzematge de materials: aquestes zones
estaran allunyades d’altres destinades a l’apilament de residus, i també allunyades de la
circulació.
Informar al personal sobre les normes de seguretat existents (o elaborar noves en cas

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat

Pàgina 9 de 20

Projecte de millora superficial del camí del Crist Treballador a Sant Cugat del
Vallès, Fase 2.

Annex 7. Estudi de Gestió de Residus

ACTUACIONS
necessari), la perillositat, manipulat, transport i correcte emmagatzematge de les substàncies.

6.

OPERACIONS DE VALORACIÓ O ELIMINACIÓ
6.1. TERRES EXCEDENTS D’EXCAVACIÓ

Les terres extretes i sobrants de les excavacions necessàries de realitzar a l’obra,
podran gestionar-se de diferents maneres segons la taula adjunta:
GESTIÓ DE TERRES
Reutilització en la pròpia obra.
Reutilització en una altra obra.
Reutilització en condicionament o reblert.
Reutilització en restauració de zones degradades.
Depositades en una planta de transferència.
Depositades en un magatzem temporal.
Eliminades en abocador autoritzat.
Eliminades en depòsit controlat.

Per a la gestió de les terres, s’instal·laran contenidors de 5 m3 que restaran apilats
temporalment a obra fins estar completament plens, transportant-se els mateixos
posteriorment, o es carregaran directament les terres en camions de transport per tal
de realitzar qualsevol de les gestions anteriorment mencionades. Tanmateix, s’haurà
de definir prèviament quina serà la destinació final de les terres i aportar els certificats
i/o documents corresponents que ho acreditin.
6.2. RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ – RCD
6.2.1. Separació
A l’objecte de poder disposar d’un residu de naturalesa inert (fraccions pètries i
ceràmiques), hauran de separar-se els residus que no tenen aquesta consideració,
com són les fustes, els plàstics, els metalls, els vidres, així com els envasos i en
general tots els residus que no són admesos en els abocadors d’inerts, d’acord amb
les possibilitats de gestió existents en la zona. Especial atenció es prestarà a la
separació de residus que tinguin la consideració de perillosos, que seran depositats en
el “punt net” habilitat a tal efecte.
Segons RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les
següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat
prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a
continuació.
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TIPUS DE RESIDU

MASSA RESIDU (TONES)

Formigó

80

Runes inerts

40

Metall

2

Fusta

1

Vidre

1

Plàstic

0,5

Paper i cartró

0,5

En el cas particular de l’obra, segons els volums previstos a l’Apèndix 1 d’aquest
document, a obra es preveurà una separació dels següents tipus de residus:
TIPUS DE RESIDU

MASSA RESIDU (TONES)
ESTIMAT A OBRA

Formigó

-

Runes inerts

132,08

Metall

0,02

Fusta

0,22

Vidre

-

Plàstic

0,02

Paper i cartró

0,03

NECESSITAT DE
SEPARACIÓ SEGONS
RD 105/2008
●

Els RCD que es generin durant l’execució de les diferents activitats seran retirats dels
tall i sotmesos a un procés de classificació (separació per tipus), de forma que es
faciliti la seva posterior cessió a gestor autoritzat.
La separació en fraccions l’ha de portar a terme preferentment el posseïdor dels
residus de construcció i demolició dins de l’obra en què es produeixin. Quan per falta
d’espai físic en l’obra no sigui tècnicament viable efectuar l’esmentada separació en
origen, el posseïdor pot encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en
una instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l’obra. En
aquest últim cas, el posseïdor ha d’obtenir del gestor de la instal·lació documentació
que acrediti que aquest ha complert, en nom seu, l’obligació recollida en el present
apartat.
6.2.2. Emmagatzematge de materials; reducció de residus:
El resultat de l’anterior separació i classificació constituirà l’emmagatzematge, amb
caràcter temporal, fins la cessió i retirada per transportista/gestor autoritzat, que es
realitzarà mitjançant contenidors transportables sobre camió. Pel cas de ferralla, podrà
fer-se apilament senyalitzat d’aquest material prèviament a la seva retirada.
S’instal·laran els següents contenidors:
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TIPUS DE RESIDU

TIPUS DE CONTENIDOR

Formigó i petris

Contenidors de 5 m3

Runa

Contenidors de 5 m3 o big bags

Metall

Contenidors de 5 m3 o big bags

Fusta

Contenidors de 5 m3 o big bags

Plàstic

Contenidors municipals

Paper i cartró

Contenidors municipals

Barreja de residus municipals

Contenidors municipals

Envasos contaminants

Bidó hermètic

Draps i absorbents contaminants

Bidó hermètic

Per la ubicació de les zones d’emmagatzematge, s’han tingut en compte, entre altres
els següents factors que faciliten la posterior gestió, principalment l’accessibilitat:
·

Al personal que realitzi la classificació i separació.

·

Als vehicles encarregats d’efectuar la recollida.

Per a facilitar la classificació i separació dels diferents emmagatzematges estaran
degudament senyalitzats, amb un cartell ben visible indicant el tipus de residu que
haurà de recollir-se en cada contenidor.
6.2.3. Recollida i transport:
Els RCD seran retirats de l’obra per un transportista degudament autoritzat. Es
disposarà dels documents que acreditin l’autorització d’aquest per la retirada de
residus.
A més de l’albarà del servei efectuat, el R.D. 105/2008, en el seu article núm. 5,
apartat 3, requereix que l’entrega de RCD a un gestor per part del posseïdor haurà de
constar en “document acreditat,....”. Per tant, s’haurà de disposar d’un full de
seguiment (FS), signat pels transportista, en el que constaran, entre altres, les dades
que es requereixen en l’article mencionat (transportista – gestor), per a cada retirada
de residus que es realitzi.
6.3. CERTIFICACIÓ DE LA GESTIÓ REALITZADA
6.3.1. Certificat de la gestió
Periòdicament, preferentment de forma mensual, s’haurà d’entregar “certificat de
gestió” de les entregues realitzades durant el període establert, conforme al disposat
en el R.D. 105/2008, article 7. D’aquest certificat s’hauran d’aportar, mínim 2 originals,
a objecte d’entregar un d’ells al productor legal dels residus (promotor de l’obra).
En el document, han de figurar almenys:
·

La identificació del gestor de les operacions de destí (gestor que emet el certificat).
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·

La identificació del posseïdor.

·

La identificació del productor (promotor de l’obra).

·

L’obra de procedència.

·

La quantitat expressada em tones o m3, o ambdós unitats quan sigui possible.

·

El tipus de residus entregats, codificats segons a la llista europea de residus publicada
per l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi.

Quan l’entrega dels residus de construcció i demolició es realitzi a un gestor que
només faci operacions de classificació, emmagatzematge o transferència, en el
“Certificat de gestió” haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació
(gestor final) al que es destinaran els residus.
7.

GESTIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS

Una adequada gestió dels residus perillosos suposa porta a terme una segregació,
envasat, etiquetat, i emmagatzematge correcte dintre de les pròpies instal·lacions a on
es generen.
Posteriorment, una vegada complerts els recipients (bidons, etc.) i sempre abans de
superar els 6 mesos d’emmagatzematge, se entregaran al gestor autoritzat.
Són obligacions dels productors de residus perillosos:
·

No barrejar els residus perillosos.

·

Envasar i etiquetar els recipients que continguin residus perillosos.

·

Portat un registres dels residus perillosos produïts.

·

Subministrar a les empreses autoritzades per a dur a terme la gestió de residus, la
informació necessària per a un adequat tractament i eliminació.

·

Informar immediatament a l’administració en cas de qualsevol incident (desaparició,
pèrdua o fuita de residus perillosos).

7.1. SEGREGACIÓ I ENVASAT
És obligació del productor de residus perillosos separar adequadament i no barrejar o
diluir els residus perillosos entre si, ni amb altres que no siguin perillosos.
S’evitaran particularment aquelles barreges que suposin un augment de la seva
perillositat o dificultin a seva gestió, amb l’objectiu de no multiplicar els efectes nocius
sobre la salut humana i el medi ambient, i reduir el gravamen econòmic que
representaria pel productor.
Els envasos i el seus tancament estaran pensats i realitzats de forma que s’eviti
qualsevol pèrdua de contingut. Estaran construïts amb materials no susceptibles de
ser atacats pel contingut, ni formar amb aquest combinacions perilloses. Els recipients
i els seus tancaments seran sòlids i resistents per a respondre amb seguretat a les

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat

Pàgina 13 de 20

Projecte de millora superficial del camí del Crist Treballador a Sant Cugat del
Vallès, Fase 2.

Annex 7. Estudi de Gestió de Residus

manipulacions necessàries. S’hauran de mantenir en bones condicions, sense
defectes estructurals i sense fuites aparents.
L’envasat i emmagatzematge de residus perillosos es realitzarà de forma que evitin la
generació de calor, explosions, ignicions, i reaccions que comportin la formació de
substàncies tòxiques o qualsevol efecte que augmenti la perillositat o dificulti la gestió
del residu.
7.2. ETIQUETAT
Els recipients que continguin residus perillosos s’etiquetarà de forma clara, llegible i
indeleble, amb una etiqueta de mida mínima de 10x10 cm firmament fixada al envàs.
En aquesta etiqueta haurà de figurar:
·

Codi d’identificació dels residus que conté el recipient.

·

Naturalesa dels riscos que presenten els residus (pictogrames).

·

Nombre, direcció i telèfon del titular de los residus.

·

Data envasat.

7.3. REGISTRE
Qui genera residus perillosos està obligat a portar un registre dels mateixos amb les
següents dades:
·

Origen de los residus.

·

Quantitat, naturalesa i codificació d’identificació.

·

Data i descripció dels pretractaments realitzats.

·

Data d’inici i finalització de l’emmagatzematge temporal.

·

Data de cessió dels residus perillosos.

·

Matrícula del vehicle que ha realitzat la retirada y transport dels residus.

·

Codi del gestor autoritzat.

7.4. EMMAGATZEMATGE
L’obra disposarà d’un punt net, adequant als requisits de la mateixa. El punt net es
situarà en un lloc de fàcil accés a la persona encarregada de la gestió dels residus i la
transportista encarregat de la seva retirada, situant-se sota un teulat i preferentment
es col·locarà sobre terrenys impermeables, lloses de formigó, i/o disposar de safates
de retenció.
Cada residu especial s’emmagatzemarà en el seu bidó corresponent, degudament
senyalitzat amb l’etiqueta d’identificació del residu que contingui. La col·locació de la
referida etiqueta es un requisit de caràcter legal.
Periòdicament es comprovarà l’estat i situació del punt net, en el relatiu a:
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·

Estat de les etiquetes d’identificació. En cas d’estar deteriorades, es procedirà a la seva
renovació.

·

Correcta segregació dels residus perillosos emmagatzemats. En cas de detectar-se
deficiències en la segregació, es procedirà a la seva correcció.

7.5. ENTREGA A GESTOR AUTORITZAT
L’entrega dels residus perillosos haurà de realitzar-se sempre al gestor autoritzar per
la Comunitat Autònoma, amb la que estarà assegurat el compliment de la llei i
protecció del medi ambient.
Com a pas previ, es contactarà amb el gestor per a sol·licitar-li l’acceptació dels
residus. La forma més habitual i còmoda és que sigui el propi gestor el que passi pel
centre de treball per a complimentar el “Document de sol·licitud d’admissió de residus
industrials”, document reglamentari establert pel R.D. 833/1988.
Posteriorment rebrem del gestor el “Document d’acceptació de residus industrials per a
la seva gestió”, document reglamentari establert pel R.D. 833/1988.
La retirada dels residus del centre de treball la realitzarà el gestor autoritzat, bé pels
seus popis medis o per empresa subcontractada per aquest, per el seu enviament a
les instal·lacions del gestor. En ambdós casos, el transportista haurà d’estar inscrit en
el corresponent registre de la Comunitat Autònoma.
S’haurà que comprovar que els vehicles que realitzen la retirada dels residus estan
degudament autoritzats i són els que figuren en la autorització de transportista/gestor
emesa per la Conselleria de Medi Ambient d ela Comunitat Autònoma. La matrícula del
vehicle que realitzi la retirada dels residus s’inclourà en el llibre de registre de residus
perillosos.
Només es poden entregar els residus al gestor, un cop es tingui el Document
d’acceptació dels mateixos, i quan s’hagi notificat prèviament a la Conselleria de Medi
Ambient el trasllat (10 dies abans). Habitualment aquest últim procés el realitza el
gestor.
7.6. DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA TANSFERÈNCIA DE TITULARITAT
La llei 10/1998 expressa que, en el relatiu a la responsabilitat administrativa i el règim
sancionador, els residus tindran sempre un titular responsable, qualitat que
correspondrà al productor, posseïdor o gestor dels mateixos.
La transferència de la titularitat del productor al gestor haurà de quedar documentada.
A tal efecte s’utilitzen els “Documents de control i seguiment” i/o els “Justificants
d’entrega” degudament complimentats. Aquest documents s’ha de conservar durant
almenys 5 anys (R.D. 833/1988). L’entrega s’anota en el llibre de registre.
7.7. OBLIGACIONS DOCUMENTALS
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·

Conservar el Document de sol·licitud d’admissió de residus i el Document d’acceptació
de residus, durant almenys 5 anys.

·

Conservar el Document de control i seguiment i els Justificants d’entrega dels residus,
durant almenys 5 anys.

·

Mantenir actualitzat el llibre de registre.

INSTAL·LACIONS
GENERATS

PREVISTES

PER

A

LA

GESTIÓ

DELS

RESIDUS

A continuació, s’adjunta un llistat amb les instal·lacions de reciclatge o dipòsits més
properes a l’obra, dels residus més voluminosos per tal que el contractista triï el lloc on
portarà els seus residus de construcció:

9.

ACCIONS DE FORMACIÓ I DE COMUNICACIÓ AL PERSONAL I A EMPRESES
QUE INTERVINGUIN A L’OBRA

Es farà entrega a tot el personal de l’obra del manual de bones pràctiques ambientals i
s’impartirà la formació suficient per a que el personal conegui la correcta gestió de
Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat
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cada un dels residus generats en l’obra. Aquesta formació quedarà degudament
registrada.
10. MESURES ADOPTADES PER A LA SUPERVISIÓ I SEGUIMENT DE LA
GESTIÓ EN OBRA DE RCD
Entre les mesures que s’adoptaran per a la supervisió i seguiment de la gestió en obra
de RCD, destaquen:
·

L’existència d’una organització a obra que garanteixi la segregació en fraccions dels
diferents RCD, emmagatzemats temporalment a la pròpia obra, en òptimes condicions
d’ordre y neteja. Per tant, es dotarà a l’obra de personal que farà la labor de control,
vigilància i separació. Aquestes persones rebran la corresponent informació i formació
al respecte.

·

Conscienciació a tot el personal d’obra de les seves obligacions i funcions en la
correcta gestió dels RCD.

·

Contractació de gestors i transportistes autoritzats tenint sempre a disposició del
productor de RCD les evidències documentals.

·

Seguiment de les evidències documentals d’entrades dels RCD en les instal·lacions
autoritzades a tal fi. Per tant, s’haurà de verificar que en els tiquets o vals d’entrada a
planta de tractament i/o abocador figuri:
o Client

o

Codi LER del residu

o Obra

o

Quantitat (volum i pes)

o Nº llicència d’obra

o

Nom de la instal·lació

o Data i hora

Per últim se requerirà un certificat mensual amb relació de quantitats, residus (amb el
seu codi LER corresponent) i gestors finals de les diferents fraccions (fusta, metalls,
etc.), referenciant client, direcció y nº llicència d’obra.
Sant Cugat del Vallès, setembre 2020.
Els autors de l’Estudi de Gestió de Residus,

Carolina Illa Laguna
Enginyera Tècnica del Servei
d’Obres i Projectes
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ESTIMACIÓ DE FRACCIONS
L’estimació i la tipologia de els residus que es preveu generar durant l’execució de
l’obra s’han determinat mitjançant l’ITEC. La seva relació, segons la separació
selectiva que dicta el RD 105/2008, se mostra a la següent taula:
CODIFICACIÓ
LER

VOLUM (M3)

MASSA (T)

Restos vegetals

200201

134,43

51,71

Terres i pedres

170504

343,22

422,42

Runa

170904

198,12

132,08

Fusta

170201

1,18

0,22

Metalls mesclats

170407

0,11

0,02

Neumàtics

160103

2,45

0,245

Plàstic

170203

0,28

0,02

Olis minerals no clorats de motor, de
transmissió mecànica i lubricants

130205

0,01

0,005

Paper i cartró

200101

0,49

0,03

Envasos metàl·lics

150104

0,05

0,01

Envasos que contenen substàncies
perilloses o estan contaminats per
aquestes

150110

0,19

0,02

Absorbents, materials de filtració (inclosos
els filtres d'oli no especificats en cap altra
categoria), draps de neteja i roba
protectora contaminats per substàncies
perilloses

150202

0,01

0,001

Piles alcalines (excepte 160603)

160604

0,003

0,01

Altres piles i acumuladors

160605

0,01

0,03

Pneumàtics fora d’ús

160103

0,01

0,001

Mescles de residus municipals

200301

4,38

0,72

Residus de pintura i vernís que contenen
dissolvents orgànics o altres substàncies
perilloses

80111

0,01

0,02

Residus biodegradables

200201

10,26

1,03

DESCRIPCIÓ DEL RESIDU
RESIDU DIRECTE GENERAT A L’OBRA

RESIDU INDIRECTE GENERAL A L’OBRA
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PRESSUPOST DESTINAT A LA GESTIÓ DE RESIDUS
El pressupost destinat a la gestió de residus generats directament a l’obra, com ara:
restos vegetals, terres i pedres, runa, fusta, metall i restes de neumàtics es troben
calculats i amidats al document número 4: Pressupost d'aquest projecte.
A continuació, es mostra el pressupost destinat a la gestió de residus generats de
manera indirecta a les obres. Aquest pressupost es reflexa al document número 4:
Pressupost d'aquest projecte com una partida alçada d’abonament íntegre.
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MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 -

LÍQUIDS

B011 - NEUTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui
<= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes
aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o
es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat
o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats
en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de
l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 -

GRANULATS

B031 - SORRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0310020,B0312010,B0310500.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que
li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
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Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
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:
- 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.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a 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.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
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¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en
pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus
de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química
sota les condicions 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.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny
sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar
per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
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
- 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:
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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
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 conformitat
de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- 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).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
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- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica
d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig
del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <=
0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de
la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 -

GRANULATS

B032 - SAULONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0321000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini
la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han
de poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura,
per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres
matèries estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que
passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix
a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament
la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets,
resistents i de granulometria uniforme.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50
Índex CBR (NLT-111): > 20
Contingut de matèria orgànica: Nul
Mida del granulat:
- Sauló garbellat: <= 50 mm
- Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del
material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada
s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 -

GRANULATS

B033 - GRAVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0332Q10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints
d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat
són els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que
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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:
- 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
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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 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
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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%
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
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
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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).
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
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
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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 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
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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
B03 -

GRANULATS

B037 - TOT-U
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0372000,B037001X.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material granular de granulometria contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o
dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra
de cantera o de grava natural.
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini
la DF.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix
a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament
la DF.
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de
granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable
sota les condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres
capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la
durabilitat de la capa on es col·loqui.
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial,
de pedra de cantera o de grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció
i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories
de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a
l'article 510 del PG3 vigent.
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Composició química:
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui
en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%
- A la resta: < 1%
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats
procedents de demolicions de formigó: < 0,7%
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5:
ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de
complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:
- Àrids per a tot-u: < 30
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:
- Àrids per a tot-u: < 35
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1%
en massa
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):
- Fracció 0/4 del material:
- T00 a T1: > 40
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35
- Vorals de T3 i T4: > 30
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:
- T00 a T1: > 35
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30
- Vorals de T3 i T4: > 25
Plasticitat:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:
- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10
- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦
¦ 933-2 (mm) ¦
ZA 0/32 ZA 0/20 ZAD 0/20
¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦
40
¦
100
--¦
¦
32
¦
88-100
100
100
¦
¦
20
¦
65-90
75-100
65-100
¦
¦
12,5
¦
52-76
60-86
47-78
¦
¦
8
¦
40-63
45-73
30-58
¦
¦
4
¦
26-45
31-45
14-37
¦
¦
2
¦
15-32
20-40
0-15
¦
¦
0,500
¦
7-21
9-24
0-6
¦
¦
0,250
¦
4-16
5-18
0-4
¦
¦
0,063
¦
0-9
0-9
0-2
¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la
fracció retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes
a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant,
assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* 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 (PG-3).
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
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.
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma
UNE-EN 13242.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable:
- Productes per a 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 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:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat
del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+).
- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant.
- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.
- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).
- Referència a la norma EN 13242.
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst.
- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert a la DT.
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes
o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent
al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control
de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència
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es
-

prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:
Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1.
Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.
Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè,
segons Annex A de la UNE-EN 933-9.
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents
assaigs d'identificació i caracterització del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1.
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:
- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè,
segons Annex A de la UNE-EN 933-9.
- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada
s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els
altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF
i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig .
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 -

AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B051 - CIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401,B051E201.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un
cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg
i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.
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No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert
a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments
amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN
197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser
A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A
¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B
¦
¦
¦ CEM III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
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¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A
¦
¦
¦ CEM IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
¦
¦ CEM V/B
¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de
ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008
de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta)
que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat
que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus,
subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦
II/A-S
¦
¦
¦
II/B-S
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦
II/A-D
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦
II/A-P
¦
¦
¦
II/B-P
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦
II/A-V
¦
¦ volants
¦
II/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦
III/A
¦
¦ forn alt
¦
III/B
¦
¦
¦
III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦
IV/A
¦
¦
¦
IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs
de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de
los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros
para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción
de Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios
de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ
(CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció
i per a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció
i per a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior
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de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també
a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS
A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació
del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques
mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar
que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat
del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa
de reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a
una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors
o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5
i 6 de la RC-08.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició,
l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada
preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu
aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 -

AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B053 - CALÇS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids
o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de
silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç aèria càlcica (CL):
- Hidratada en pols: CL 90-S
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL
- Calç hidràulica natural (NHL):
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de
consistència adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 5:
- Als 7 dies: >= 2 MPa
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
- Final:
- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calç del tipus NHL 5: >= 15
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons
la norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics
o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser
estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti
alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a
les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o,
en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
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 (PG-3).
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i
lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria
civil:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma
UNE-EN 459-1.
A l'albarà hi ha de constar com a mínim la informació següent:
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora
- Data de subministrament i de fabricació
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1)
- Nom i adreça del comprador i destí
- Referència de la comanda
- El marcatge CE ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:
- Símbol del marcatge CE
- Nombre identificador de l'organisme de certificació
- Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge
- Nombre de referència de la Declaració de Prestacions
- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que
els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són
conforme a les especificacions exigides.
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà
disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxid de carboni
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2
- Mida de partícula
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals
durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients
humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç
emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:
- Contingut de diòxid de carboni
- Mida de partícula
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi
la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2.
Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast,
que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera
mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en
estat grumollós o aglomerat.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 -

AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0552100,B055001X,B0552460.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.
S'han considerat els tipus següents:
- Emulsions bituminoses
- Betum asfàltic
- Betum modificat amb polímers
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un
lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent
emulsionant.
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, obtingut a partir del
cru de petroli o d'asfalts naturals, soluble en toluè, i amb viscositat elevada a temperatura
ambient.
EMULSIONS BITUMINOSES:
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic
emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva
consistència original mitjançant una agitació moderada.
No ha de ser inflamable.
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Càrrega de partícules: Polaritat positiva
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos
(hulla o d'altres), o betums oxidats.
La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons
el següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica.
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic.
- P: Nomès si s'incorporen polímers.
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament,
segons UNE-EN 13075-1.
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:
- ADH: reg d'adherència
- TER: reg termoadherent
- CUR: reg de curat
- IMP: reg d'imprimació
- MIC: microaglomerat en fred
- REC: reciclat en fred
Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC
- En reciclats en fred: C60B5 REC
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808:
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques
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+-------------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació
¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5 ¦
¦UNE-EN 13808
¦ADH
¦TER
¦CUR
¦IMP
¦IMP
¦MIC
¦REC
¦
¦-------------------------------------------------------------------------------¦
¦Caracterís¦ UNE-¦U¦
Assajos sobre l'emulsió original
¦
¦tiques
¦ EN ¦ ¦
¦
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦
¦Índix
¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170
¦
¦Trencament
¦ -1 ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Contingut
¦1428 ¦%¦58-62 ¦58-62 ¦58-62 ¦58-62 ¦48-52
¦58-62 ¦58-62 ¦
¦lligant(aigua)¦
¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦<=10,0 ¦5-15
¦<=2,0 ¦<=2,0 ¦
¦destil·lació ¦
¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Temps fluèn- ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70 ¦15-70
¦15-70 ¦15-70 ¦
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1 ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Residu tamís ¦1429 ¦%¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦<=0,1
¦<=0,1 ¦<=0,1 ¦
¦(tamís 0,5 mm)¦
¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦
¦sedimentació ¦
¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Adhesivitat
¦13614¦%¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦
¦
¦
¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
+-------------------------------------------------------------------------------+
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual
+----------------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN
¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60B3 ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5
¦
¦13808
¦ADH
¦TER
¦CUR
¦IMP
¦IMP
¦MIC
¦REC
¦
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦
¦Caracterís¦UNE- ¦ U ¦
Assajos sobre lligant residual
¦
¦tiques
¦EN
¦
¦
¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1
¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració
¦1426 ¦0,1mm¦<=330 ¦<=50
¦<=330 ¦<=330 ¦<=330 ¦<=100 ¦<=330 ¦
¦25ºC
¦
¦
¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració
¦1426 ¦0,1mm¦
¦
¦
- ¦>300
¦>300
¦
- ¦
¦
¦15ºC
¦
¦
¦
¦
¦
¦Class10¦Class10¦
¦
¦
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Punt de
¦1427 ¦ ºC ¦>=35
¦>=50
¦>=35
¦<=35
¦<=35
¦>=43
¦>=35
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització
¦
¦segons UNE-EN 13074-2
¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració
¦1426 ¦0,1mm¦<=220 ¦<=50
¦<=220 ¦<=220 ¦<=270 ¦<=100 ¦<=220 ¦
¦25ºC
¦
¦
¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦
¦Punt de
¦1427 ¦ ºC ¦>=35
¦>=50
¦>=35
¦<=35
¦<=35
¦>=43
¦>=35
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦
+----------------------------------------------------------------------------------+
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades
+----------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 13808
¦C60BP3
¦C60BP3
¦C60BP4
¦
¦
¦ADH
¦TER
¦MIC
¦
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦
¦Característiques
¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Índex de trencament
¦13075-1¦
¦70-155
¦70-155
¦110-195
¦
¦
¦
¦
¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦classe 4 ¦
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¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut de lligant ¦ 1428 ¦
%
¦58-62
¦58-62
¦58-62
¦
¦per contingut d'aigua ¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut fluid.
¦ 1431 ¦
%
¦<=2,0
¦<=2,0
¦<=2,0
¦
¦destil·lació
¦
¦
¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Temps de fluència
¦ 12846 ¦
S
¦40-130
¦40-130
¦15-70
¦
¦(2 mm, 40ºC)
¦ -1
¦
¦Classe 4 ¦Classe 4 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu tamís
¦ 1429 ¦
%
¦<=0,1
¦<=0,1
¦<=0,1
¦
¦(per tamís 0,5 mm)
¦
¦
¦Classe 2 ¦Classe 2 ¦Classe
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Tendència a la
¦ 12847 ¦
%
¦<=10
¦<=10
¦<=10
¦
¦sedimentació (7D)
¦
¦
¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Adhesivitat
¦ 13614 ¦
%
¦>=90
¦>=90
¦>=90
¦
¦
¦
¦
¦Clase 3
¦Classe 3 ¦Classe 3 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual
+----------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 13808
¦C60BP3
¦C60BP3
¦C60BP4
¦
¦
¦ADH
¦TER
¦MIC
¦
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦
¦Característiques
¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC
¦ 1426 ¦0,1 mm ¦<=330
¦<=50
¦<=100
¦
¦
¦
¦
¦Classe 7 ¦Classe 2 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Punt de
¦ 1427 ¦ ºC
¦>=35
¦>=55
¦>=50
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe 8 ¦Classe 3 ¦Classe 4 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Cohesió per assaig
¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5
¦>=0,5
¦>=0,5
¦
¦pèndul
¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Recuperació elàstica ¦ 13398 ¦
%
¦
DV
¦>=50
¦>=50
¦
¦,25ºC
¦
¦
¦Classe 1 ¦Classe 5 ¦Classe 5 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització
¦
¦UNE-EN 13074-2
¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC
¦ 1426 ¦0,1 mm ¦<=220
¦<=50
¦<=100
¦
¦
¦
¦
¦Classe 5 ¦Classe 2 ¦Classe 3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Punt de
¦ 1427 ¦ ºC
¦>=43
¦>=55
¦>=50
¦
¦reblaniment
¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 3 ¦Classe 4 ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦
¦Cohesió per assaig
¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5
¦>=0,5
¦>=0,5
¦
¦pèndul
¦
¦
¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦Classe 6 ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Recuperació elàstica ¦ 13398 ¦
%
¦>=50
¦
DV
¦
DV
¦
¦,25ºC
¦
¦
¦Classe 5 ¦Classe 1 ¦Classe 1 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
DV: Valor declarat per el fabricant.
BETUM ASFÀLTIC:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de manera
que no formi escuma en escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes
temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o
humides.
Es considera els següents tipus de betums asfàltics:
- Convencionals, segons UNE-EN 12591.
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- Durs, segons UNE-EN 13924-1.
- Multigrau, segons UNE-EN 13924-2.
La denominació dels betums asfàltics convencionals i durs es compon de dos nombres
representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per
una barra a la dreta (/) segons el següent format: P.mín/P.màx.
- P.mín: Penetració mínima.
- P.màx: Penetració màxima.
La denominació dels betums asfàltics multigrau es compon de les lletres MG seguida de quatre
nombres, els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb
l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/); i el tercer i el quart, precedits d'un
guió (-), representatius del rang del punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427 separats per
una barra a la dreta (/) segons el següent format: MG P.mín/P.màx-R.mín/R.màx.
- MG: Indicatiu que és un betum asfàltic multigrau.
- P.mín: Penetració mínima.
- P.màx: Penetració màxima.
- R.mín: Punt de reblaniment mínim.
- R.màx: Punt de reblaniment màxim.
Els betums asfàltics a emprar en obres de carreteres són els següents:
- Betum asfàltic dur, segons UNE-EN 13924-1: B 15/25
- Betum asfàltic convencional, segons UNE-EN 12591: B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220
- Betum asfàltic multigrau, segons UNE-EN 13924-2: MG 35/50-59/69, MG 50/70-54/64
Característiques dels betums asfàltics, segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1, UNE-EN 13924-2:
Taula 211.2.a Requisits dels Betums asfàltics convencionals
+----------------------------------------------------------------------+
¦Característiques
¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 35/50¦ 50/70¦70/100¦160/220¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Penetració a 25ºC
¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt de reblaniment
¦ 1427 ¦ ºC
¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦ %
¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,0 ¦
¦cia enve-¦---------------¦--------¦----- ¦------¦------¦------¦-------¦
¦lliment ¦Penetra.reten ¦ 1426 ¦ %
¦ >=53 ¦ >=50 ¦ >=46 ¦ >=37 ¦
¦UNE-EN
¦---------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦12607-1 ¦Increm.P.Rebla.¦ 1427 ¦ ºC
¦ <=11 ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=12 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦
¦ 12591 ¦
¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦
¦Índex de Penetració
¦ 13924 ¦ ¦a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦
¦
¦ Annex A¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt fragilitat Fraass
¦ 12593 ¦ ºC
¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Punt inflam.vaso abert
¦ISO 2592¦ ºC
¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦
¦Solubilitat
¦ 12592 ¦ %
¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Taula 211.2.b Requisits dels Betums asfàltics durs i multigrau
+----------------------------------------------------------------------+
¦Característiques
¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 15/25¦ MG 35/50-¦ MG 50/70-¦
¦
¦
¦
¦
¦
59/69 ¦
54/64 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Penetració a 25ºC
¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 15-25¦
35-50 ¦
50-70 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Punt de reblaniment
¦ 1427 ¦ ºC
¦ 60-76¦
59-69 ¦
54-64 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦ %
¦ <=0,5¦
<=0,5 ¦
<=0,5 ¦
¦cia enve-¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦lliment ¦Penetra.reten ¦ 1426 ¦ %
¦ >=55 ¦
>=50
¦
>=50
¦
¦UNE-EN
¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦12607-1 ¦Increm.P.Rebla.¦ 1427 ¦ ºC
¦ <=10 ¦
<=10
¦
<=10
¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦
¦ 12591 ¦
¦De-1,5¦ De+0,1 ¦ De+0,1 ¦
¦Índex de Penetració
¦ 13924 ¦ ¦a +0,7¦ a +1,5 ¦ a +1,5 ¦
¦
¦ Annex A¦
¦
¦
¦
¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
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¦Punt fragilitat Fraass
¦ 12593 ¦ ºC
¦ TBR ¦
<=-8
¦
<=-12 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Punt inflam.vaso obert
¦ISO 2592¦ ºC
¦ >=245¦
>=235 ¦
>=235 ¦
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦
¦Solubilitat
¦ 12592 ¦ %
¦>=99,0¦ >=99,0 ¦ >=99,0 ¦
+----------------------------------------------------------------------+
TBR: S'informarà del valor.
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:
Lligant hidrocarbonat amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per
l'ús d'un o més polímers orgànics.
Es consideraran també com betums modificats:
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel.
- Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal·lacions específiques independents.
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta
de fabricació a l'obra.
La denominació dels betums modificats amb polímers es compon de les lletres PMB seguides de
tres nombres. Els dos primers representatius de la seva penetració mínima i màxima d'acord
amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d'un guió(-)
representa el punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427. En cas que el polímer utilitzat en
la fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, al final s'afegirà la lletra
C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx.
- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers.
- P.mín: Penetració mínima.
- P.màx: Penetració màxima.
- (-): Punt de reblaniment.
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats.
Els betums modificats a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 14023 són:
- PMB 10/40-70
- PMB 25/55-65
- PMB 45/80-60
- PMB 45/80-65
- PMB 45/80-75
- PMB 75/130-60
Característiques dels betums modificats amb polímers, segons UNE-EN 14023:
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers
+-----------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 14023
¦
PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦ PMB ¦
¦
¦
10/ ¦ 25/ ¦ 45/ ¦ 45/ ¦ 45/ ¦
75 ¦
¦
¦ 40-70¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦130-60 ¦
¦------------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Característiques¦UNE-EN¦Unitat¦
Assajos sobre el betum original
¦
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦
¦Penet.a 25ºC
¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦
¦----------------¦------¦----- ¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Punt reblan.
¦ 1427 ¦ ºC
¦ >=70 ¦ >=65 ¦ >=60 ¦ >=65 ¦ >=75 ¦ >=60 ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Cohesió. Força ¦13589 ¦j/cm2 ¦ >=2 ¦
>=2 ¦ >=2 ¦ >=3 ¦ >=3 ¦ >=1 ¦
¦ductilitat
¦13703 ¦
¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦P.fragil.Fraass ¦12593 ¦ ºC
¦ <=-5 ¦ <=-7 ¦ <=-12¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Recup 25ºC
¦13398 ¦ %
¦ TBR ¦ >=50 ¦ >=50 ¦ >=70 ¦ >=80 ¦ >=60 ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Esta¦Difer. ¦13399 ¦ ºC
¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦
¦bilitat ¦rebla. ¦ 1427 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦emmagat-¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦zematge ¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=9 ¦ <=13 ¦ <=13 ¦
¦(*)
¦penet. ¦ 1426 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Punt
¦ ISO ¦ ºC
¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦
¦d'inflamació
¦ 2592 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦
¦
¦
¦
¦Durabilitat-Resistència envelliment EN 12607-1¦
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦
¦Canvi de massa ¦12607 ¦ %
¦ <=0,8¦ <=0,8¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦
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¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Penet.reten
¦ 1426 ¦ %
¦ >=60 ¦ >=60 ¦ >=60 ¦ >=60¦ >=60 ¦ >=60 ¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Increm.punt
¦ 1427 ¦ ºC
¦ <=8 ¦ <=8 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦ <=10 ¦
¦reblaniment
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦
¦Dismin.punt
¦ 1427 ¦ ºC
¦
<=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦ <=5 ¦
<=5 ¦
¦reblaniment
¦
¦
¦
¦ <=5 ¦
¦
¦
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
(*) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”.
TBR: S'informarà del valor.
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de
fabricació:
- T < 190ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC.
- T < 180ºC per a la resta.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la
DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne
l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la
comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la
normativa vigent o al plec.
EMULSIONS BITUMINOSES:
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar
completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que
permeti prendre mostres.
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran
amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres.
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i
reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50ºC.
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà
assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra.
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran
dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin disposades
de tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació.
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:
Subministrament en cisternes calorífugues i amb termòmetres de control de la temperatura
situats a llocs visibles. Ha de disposar d'un sistema que permeti escalfar el betum quan per
qualsevol anomalia la temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser transportat, a més
d'una vàlvula per a poder prendre mostres.
Emmagatzematge en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs
estaran calorifugats i proveïts de termòmetres visibles, i dotats de sistema de calefacció
que eviti que la temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desviï més de deu graus Celsius
(10ºC). Disposarà d'una una vàlvula per a presa de mostres.
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran
dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al seu transvasament ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament del betum hauran d'estar calefactades
i aïllades tèrmicament, i disposades per a ser netejades fàcilment desprès de cada aplicació.
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:
El subministrador del lligant haurà d'aportar informació sobre el rang de temperatura, el temps
màxim d'emmagatzematge i la necessitat d'homogeneïtzació, o no, en el transport i
emmagatzematge.
Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge indicats a la taula 212.2
del PG-3, els mitjans de transport i emmagatzematge disposaran de sistema d'homogeneització.
En lligants susceptibles de sedimentació, els tancs d'emmagatzematge hauran de ser d'eix
vertical, amb sistema d'agitació i recirculació, i sortida inferior amb forma troncocònica.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/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 (PG-3).
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la 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 (PG-3).
EMULSIÓ BITUMINOSA:
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones
bituminosas catiónicas.
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones
bituminosas catiónicas.
BETUM ASFÀLTIC:
UNE-EN 12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para
pavimentación.
UNE-EN 13924-1:2016 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los betunes
especiales para pavimentación. Parte 1: Betunes duros para pavimentación.
UNE-EN 13924-2:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los betunes
especiales. Parte 2: Ligantes bituminosos multigrado.
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:
UNE-EN 14023:2010 Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los
betunes modificados con polímeros.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable:
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses:
- Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Betums asfàltics durs:
- Productes per a construcció i manteniment de carreteres:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Betums asfàltics multigrau:
- Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge
CE corresponent.
L'albarà ha d'incloure:
- Nom i direcció de l'empresa subministradora.
- Data de fabricació i subministrament.
- Identificació del vehicle que ho transporta.
- Quantitat subministrada.
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat
subministrat.
- Nom i direcció del comprador i destí.
- Referència de la comanda.
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:
- Símbol del marcatge CE.
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació.
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant.
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge.
- Nombre de referència de la declaració de prestacions.
- Referència a la norma europea corresponent:
- Emulsions bituminoses: segons EN 13808.
- Betum asfàltic convencional: segons EN 12591.
- Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1.
- Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2.
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- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans,
ni substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques
essencials incloses a la norma UNE-EN 13808:
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1.
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848.
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:
- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426).
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).
- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN
13588).
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit
d'estabilització segons UNE-EN 13074-2:
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons
UNE-EN 1426).
- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment,
segons UNE-EN 1427).
- Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques
essencials incloses a la norma corresponent, UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1, UNE-EN 13924-2,
UNE-EN 14023:
- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426).
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).
- Dependència de la consistència amb la temperatura (segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o
UNE-EN 13924-2).
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència al
envelliment, segons UNE-EN 12607-1):
- Penetració retinguda, segons UNE-EN 1426.
- Increment del punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
- Canvi de massa, segons UNE-EN 12607-1.
- Punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593, en betums convencionals, multigrau o
modificats amb polímers.
- Cohesió, força-ductilitat, segons UNE-EN 13589 i UNE-EN 13703, en betums modificats amb
polímers.
- Recuperació elàstica a 25ºC, segons UNE-EN 13398, en betums modificats amb polímers.
El subministrador haurà d'aportar informació sobre:
- Temperatura màxima d'escalfament.
- Rang de temperatura de la mescla i compactació.
- Temps màxim d'emmagatzematge.
En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d'estabilitat a
l'emmagatzematge segons l'UNE-EN 13399 per a verificar la validesa dels sistemes de transport
i emmagatzematge.
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció:
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que
acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.
Control addicional:
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho
requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució
de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.
Control en el moment d'utilització:
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
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- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament
lent o termoadherents:
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.
Control a l'entrada del mesclador:
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
- Índex de penetració, segons Annex A UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2.
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:
Control de recepció sobre el betum subministrat en cisternes (quan la DF ho consideri oportú)
o sobre el fabricat en obra:
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.
Control a l'entrada del mesclador:
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies:
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:
Control de recepció:
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim
de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
Control en el moment d'utilització:
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- Quantitat de 30 t.
- Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació
i curat.
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim
de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
Control addicional:
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS:
Control de recepció:
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar
assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
Control a l'entrada del mesclador:
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t.
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la
sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar
assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:
Control de recepció en betums subministrats en cisterna:
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar
assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
Control de recepció en betums fabricats en obra:
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- 2 mostres cada 50 t de betum fabricat i com a mínim 2 cada jornada de treball. Es prendran
de la canonada de sortida de la instal·lació de fabricació del lligant.
Control a l'entrada del mesclador:
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t.
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la
sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del mesclador.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar
assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna
de les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 -

FORMIGONS DE COMPRA

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064300C,B064500B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó
pretesat
- R:
Resistència
característica
a
compressió,
en
N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica
i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de
la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació
aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència
de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i
contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir,
indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar
abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no
podrà excedir el 10%
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Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us
de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum
de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la
DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE
EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
(CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials
ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant
el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
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La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
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FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm;
4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire,
i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes
y pavimentos (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:
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- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per
a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat,
es realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes
<= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes
<= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència
característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà
la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i,
si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels
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límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència
indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE
EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre
per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control.
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de
resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació,
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença
del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
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- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que
es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)
K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon
a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada
a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies,
i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari,
s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris
a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En
altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar
la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual
al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar
la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues
en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
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resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades
a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del
lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la
taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 -

FORMIGONS DE COMPRA

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065E76C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó
pretesat
- R:
Resistència
característica
a
compressió,
en
N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica
i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de
la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació
aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència
de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i
contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir,
indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar
abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no
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podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us
de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum
de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la
DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE
EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
(CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials
ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant
el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
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- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
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durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm;
4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire,
i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes
y pavimentos (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a
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mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per
a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat,
es realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes
<= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes
<= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència
característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà
la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i,
si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
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s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència
indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE
EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre
per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control.
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de
resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació,
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença
del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
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Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que
es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)
K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon
a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada
a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies,
i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari,
s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris
a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En
altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar
la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual
al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar
la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues
en proporció.
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La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades
a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del
lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la
taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 -

FORMIGONS DE COMPRA

B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06NN14C,B06NN14B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació
del formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre
que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions
físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural
contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2,
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el
contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
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- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
- Contingut de granulats, en pes: ± 3%
- Contingut d'aigua: ± 3%
- Contingut d'additius: ± 5%
- Contingut d'addicions: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons
de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la
dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d'additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb
la dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
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reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A1 - FILFERROS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A14200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les
taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic
de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del
article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
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següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación
de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A3 - CLAUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A31000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija,
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària: ± 1 D
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
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Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa d'obligat compliment per
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza

a les gafes de pala i punta.
plana lisa. Medidas.
plana rayada. Medidas.
plana ancha.
perdida.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D2 - TAULONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D21030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦
Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
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¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DZA000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais
de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons
recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat
o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
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FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte
i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a
sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar
i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor
ni la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la
indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació
antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9E -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS

B9E1 - PANOTS
Pàgina: 59

Projecte de millora superficial del camí del Crist Treballador a Sant Cugat
del Vallès, Fase 2.

Plec de Condicions Tècniques

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9E13100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.
S'han considerat les peces següents:
- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en
la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions
de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a
300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima
superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
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màxima: 2 mm
màxima: 1,5 mm
mesura de 500 mm de llargària:
màxima: 2,5 mm
màxima: 1,5 mm
mesura de 800 mm de llargària:
màxima: 4 mm
màxima: 2,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe:
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de
vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat
a la mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors
declarats pel fabricant:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant el foc
- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1339
- El tipus de producte i l'ús o usos previstos
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses
les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:
- Resistència al trencament
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- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
OPERACIONS DE CONTROL:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339)
i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de
6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)
- Sobre 3 mostres de 3 peces:
- Absorció d'aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista
- Resistència al xoc
- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
- Resistència a flexió
- Estructura
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material
disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció
establert en la marca de qualitat de producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma
UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc,
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100%
del subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de
les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest
requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot,
acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat.
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9H -

MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9H11251,B9H11B52,B9H11J52.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte,
eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura
molt superior a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
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- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i
eventualment additius.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar
carbonitzada o sobreescalfada.
Requisits dels materials constitutius:
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:
- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions
de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la
granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han
de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques generals de la mescla:
- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total.
Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de
la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de
0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant,
el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha
d'expressar amb una aproximació del 0,1%
- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels
valors màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D,
2 mm i 0,063 mm.
- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els
granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions
dels granulats fins
- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de
determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d'estar
classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit
MESCLES CONTINUES:
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials
constitutius
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:
- AC: Formigó asfàltic
- D: Granulometria màxima del granulat
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja
- lligant: designació del lligant utilitzat
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D),
semidensa (S) o grossa (G)
- MAM:si la mescla es de mòdul alt
Requisits dels materials constitutius:
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors
especificats.
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre
el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació,
el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en
massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de
pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN
13108-1
- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels
següents:
- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4
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mm, 31,5 mm
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14
mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm
El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica
seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la
UNE-EN 13108-1
- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN
13108-1.
- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual
o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció
indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material,
segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):
El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material
en alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.
- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):
En betum de grau de pavimentació la
temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit
superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la
temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de
grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas
aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:
- Capes de rodadura: <= 10% en massa
- Capes de regularització, intermèdies o base: <= 20% en massa
- Granulometria: S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1
- Contingut de lligant:
El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN
13108-1
- Additius:
El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu
constitutiu
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant
han de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la
categoria del material.
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna
de les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en
alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en
alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:
- Contingut de lligant: >=3%
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors
màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):
Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la
classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de
l'UNE-EN 13108-1.
- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir
el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar
el 10% de la massa total de la mescla.
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Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor
de la deformació per a 1 milió de cicles)
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG
3:
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia,
regularització o base
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia
o base
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN
13108-1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant
hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a
o 542.1b del PG 3 segons correspongui.
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i
tractada per a evitar l'adherència de la mescla.
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el
camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar
el refredament.
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MESCLES CONTINUES:
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón
bituminoso.
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
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 (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim,
la informació següent:
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla
- Codi d'identificació de la mescla
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN
- Detalls de tots els additius
- Mescles continues
- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles
per a ús en aeroports
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de
la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
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- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en
fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
A***, D, E, F o CWFT****,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de
la Comissió publicada):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant
el procés de producció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant
el procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants
del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva
reacció enfront del foc):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN
CARRETERES:
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de
treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del
fabricant.
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen
el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.
- MESCLES CONTINUES:
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en
aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats
als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les
especificacions del plec de condicions.
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBA -

MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBA15100,BBA1M200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial
horitzontal.
S'han considerat els materials següents:
- Materials base:
- Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques
- Termoplàstics
- Plàstics en fred
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- Materials de post-barrejat:
- Microesferes de vidre
PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius.
Es subministra en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula
cohesionada a través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic.
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de
bloc, gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula
cohesionada es forma mitjançant refredament.
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multicomponent
(almenys un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La pel·lícula
cohesionada es forma mitjançant reacció química després de barrejar els components.
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents
característiques d'identificació definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades
segons la norma corresponent:
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de
carreteres, han de complir els requisits per a les característiques físiques, assajats segons
la norma corresponent:
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871:
- Pintures: classe LF7
- Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6
- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871:
- Pintures: >= 4
- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871:
- Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent
- Factor de luminància: classe UV1
- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871:
- Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós)
- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre
paviments de formigó)
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871:
- Termoplàstics: classe >= SP3
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871):
- Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor
de luminància.
MICROESFERES DE VIDRE:
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos
de llum incidents dels llums d'un vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna
a les marques vials.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe
- Classe A: >= 1,5
- Classe B: >= 1,7
- Classe C: >= 1,9
- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423:
expressat com passa/no passa.
- Microesferes de vidre defectuoses: <= 20%
- Grans i partícules estranyes: <= 3%
- Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1
mm.
- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina
mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles.
+---------------------------------------+
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¦
Tamís
¦Massa retinguda ¦
¦ (ISO 565 R 40/3)
¦
acumulada
¦
¦
¦ (% en pes)
¦
¦---------------------¦-----------------¦
¦Superior de seguretat¦
0 a 2
¦
¦Superior nominal
¦
0 a 10
¦
¦Intermedis
¦ N1 a N2 (*)
¦
¦Inferior nominal
¦
95 a 100
¦
+---------------------------------------+
* N2-N1 <= 40
- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les
substàncies perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni).
- Classe 0: valor no requerit
- Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg)
- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, segons
UNE-EN 1423: expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de presentar
cap alteració superficial (superfície blanquinosa i sense brillantor) quan entren en
contacte amb l'aigua o els agents químics citats anteriorment.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no
exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.
MICROESFERES DE VIDRE:
Subministrament: En envàs tancat.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* 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 (PG-3).
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la 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 (PG-3).
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas.
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para
la identificación.
MICROESFERES DE VIDRE:
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado.
Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació:
- Nom i direcció de l'empresa subministradora.
- Identificació del fabricant.
- Designació de la marca comercial.
- Quantitat de materials que es subministra.
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats.
- Data de fabricació.
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CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el
compliment de les prestacions exigides:
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc:
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part,
incloent la composició i identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat
i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord amb un dels següents
procediments:
- Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE)
- Avaluació Tècnica Europea (ETE)
- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material
base a la taula 700.3 del PG 3 vigent.
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada
material base a la taula 700.5 del PG 3 vigent.
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre:
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat
per un laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema.
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula
700.5 del PG 3 vigent per als colors negre i vermell.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE:
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 zones aptes per a la circulació:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent
informació:
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423)
- Descripció del producte
- El número de lot i massa neta
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:
- Índex de refracció
- Granulometria
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants)
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions
d'ambdós.
Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423.
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN
12802.
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de la documentació.
- Inspecció visual del subministrament.
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques
especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent.
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de la documentació.
- Inspecció visual del subministrament.
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423:
- Granulometria
- Índex de refracció
- Percentatge de microesferes defectuoses
- Tractament superficial
- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-EN
12802.
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada
assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que
no compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat
assajos d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma
UNE-EN 12802.
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents
assajos de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides
defectuoses o s'han corregit els seus defectes.
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBM -

MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBM1 - SENYALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBM11103,BBM12603,BBM13603,BBM1001X,BBM1AHA3,BBM1AHD3,BBM1EH53.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies
utilitzades per vehicles i/o vianants.
S'han considerat els elements següents:
- Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel "Catálogo
de señales verticales de circulación" publicat per la Dirección General de Carreteras;
únicament varien la mida i els números que inclouen en alguns casos.
- Panells complementaris, aquells que acompanyen a les senyals verticals de contingut fix
i acoten la seva prescripció.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini anoditzat.
- Acer galvanitzat
S'han considerat els acabats següents:
- Amb pintura no reflectora
- Amb làmina retrorreflectant.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer
galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta
amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant.
La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF.
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la
intempèrie.
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions
de la norma UNE-EN 12899-1.
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):
- P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a
la seva superfície a una distancia no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)).
- E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides,
el substrat es una placa plana).
- SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció
de la superfície de la senyal front a la corrosió).
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol VI/Secció
4ª, del "Reglamento General de Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC "Señalización
vertical" de la Instrucción de Carreteras.
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes a la Norma EN 1999-1-1.
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1
del PG 3/75 MOD 11-OM.
No s'admetrà la utilització de les classes següents:
- Pressió de vent: Classe WL2
- Pressió deguda a la neu: Classe DSL0
- Carregues puntuals: Classe PL0
- Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4
- Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0
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Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul•lació per als que els coeficients
parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2.
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han
de ser conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de
luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d’una
massa, de la norma UNE-EN 12899-1.
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les
normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o
identificació correctes, com ara bonys, etc.
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol
altra imperfecció superficial
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a
la norma UNE 135331
Brillantor especular a 60°C: > 50%
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra
Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):
- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments
- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig
Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):
- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables
Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic.
A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* 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 (PG-3).
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical
de la Instrucción de Carreteras.
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar
sobre el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte
ha de tenir un codi d'identificació.
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats
al se revers de forma clara i duradora amb la següent informació:
- Símbol del marcatge CE
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-

Número de identificació del organisme de certificació
Nom o marca distintiva de identificació i adreça registrada del fabricant
Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat
Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica
si procedeix
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les
taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l’apartat ZA.3 de la mateixa
norma.
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal
- Instruccions d’us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al
canvi de làmpades si fos el cas
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa
que contingui, entre altres, les següents dades:
- Nom i adreça de la empresa subministradora
- Data de subministrament
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material
- Identificació del vehicle que el transporta
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial
OPERACIONS DE CONTROL:
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la
marca, referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la
documentació que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells verticals,
així como la retrorreflexió del material.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas
d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne
el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de
control definides.
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBM -

MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBMZ2611,BBMZ5611.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.
S'han considerat els elements següents:
- Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització
- Accessoris o peces especials per a barreres de seguretat flexibles
- Separador per a barrera metàl·lica simple
- Separador per a barrera metàl·lica doble
- Connector de suport tubular
- Terminal en forma de cua de peix amb extrem pla per a barreres de seguretat
- Peça per a subjecció del sistema de protecció de motociclistes
- Peça angular per a extrem de barrera metàl·lica
- Topall final per a barrera metàl·lica simple
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat
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SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny.
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i
Si+2,5P<=0,09%)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO
1461.
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de
zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.
Dimensions i toleràncies de suports tipus C: UNE 135122.
Dimensions i toleràncies de suports tubulars: UNE 135123.
Gruix nominal suport tipus C: 4 mm
Gruix nominal suport tubular: 3 mm
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport
de senyalització vertical.
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314.
Tipus d'acer: AP 11 (UNE 36093)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO
1461.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de
zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.
Doblegament (UNE 7472): Ha de complir
Toleràncies:
- Dimensió: ±1% (mínim ± 5mm)
- Gruix: -10% (toler.+limitada per toler. en massa)
- Massa: +8%; -6%
Allargament fins a la ruptura:
+---------------------------------+
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)
¦
¦ (mm) ¦--------------------------¦
¦
¦Longitudinal¦Transversal ¦
¦------¦------------¦-------------¦
¦ <=40 ¦
26
¦
24
¦
¦------¦------------¦-------------¦
¦ > 40 ¦
25
¦
23
¦
¦ <=65 ¦
¦
¦
+---------------------------------+
ACCESSORIS O PECES ESPECIALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Accessori necessari per a la instal·lació de les barreres, així com per a assegurar el seu
correcte funcionament.
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i
Si+2,5P<=0,09%)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO
1461.
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de
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zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.
Dimensions i toleràncies de separador, terminal cua de peix, peça angular i topall final :
UNE 135122.
Dimensions i toleràncies de connector de suport tubular : UNE 135123.
Gruix nominal: 3 mm
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent,
necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat.
Compliran les condicions de la norma UNE 135122.
S'utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements d'unió (cargols) no
definits per cap norma s'utilitzaran acers de característiques similars als normalitzats.
Recobriment galvanitzat en calent segons la norma UNE-EN ISO 10684.
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge
ha de ser llegible a simple vista i indeleble.
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim
de l'1,5% en el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els
perfils i el terreny.
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.
SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de
designació de l'acer.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.
ACCESSORIS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Subministrament: Marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible
a simple vista i indeleble.
Emmagatzematge: En zones a cobert. En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el
terra.
Els paquets han d'anar paletitzats i no s'han d'apilar.
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics.
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de
l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
No s'han d'apilar en més de dos alçàries.
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics.
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu
suport.
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* 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
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contención de vehículos (PG-3).
SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN FORMA DE CUA
DE PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones
de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.
SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR:
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos
accesorios de la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones
y ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones
de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen
el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les
condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial del galvanitzat.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions:
- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat segons
la norma UNE-EN ISO 1461.
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no
destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)
- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es
realitzaran els següents assaigs:
- Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de
ruptura (UNE-EN 10025).
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar,
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons
control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions:
- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat segons
la norma UNE-EN ISO 1461.
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no
destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461)
- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDG -

MATERIALS PER A CANALITZACIONS

BDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDGZFN50,BDGZ001X,BDGZPA00,BDGZB610,BDGZ002X.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
Material
Tipus
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones
subterráneas.
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDK -

MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDK2 - PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDK21495.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions
de servei.
CONDICIONS GENERALS:
La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripció, o els definits
per a cada tipus homologat per la companyia de telecomunicacions.
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la
manipulació de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i
manipulació del pericó.
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats
en les parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de
conductes.
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el
interior del pericó.
Quan a la seva descripció s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En aquest cas
el pericó ha de portar el bastiment metàl·lic incorporat com a remat de la part superior.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
Pàgina: 76

Projecte de millora superficial del camí del Crist Treballador a Sant Cugat
del Vallès, Fase 2.

Plec de Condicions Tècniques

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una
eina d'us normal.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb
el bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i
la seva obertura.
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de
fosa o d'acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d'acer:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:
>= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm
PERICONS TIPUS DF:
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària.
En la vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm,
ancorat per gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de recolzar
la reixeta de la bonera.
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.
Les utilitats d'aquest pericó poden ser:
- Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció
o que canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables
no ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre
0,64 i 100 per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests
límits la suma dels parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament.
- Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió
- Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves
característiques.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies
planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de
calidad.
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 -

CAIXES I ARMARIS

BG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG151D22,BG15001X.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat
S'han considerat els graus de protecció següents:
- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense
defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.
Grau de protecció (UNE 20-324):
+------------------------------------------------------------------+
¦
Tipus
¦
¦------------------------------------------------------------------¦
¦Material
¦ Normal
¦ Estanca ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦
¦Plàstic
¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦ >= IP-545 ¦
¦
¦Plastificada
¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦
¦
¦Planxa d'acer ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557
¦
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557
¦
+------------------------------------------------------------------+
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.
Temperatura d'autoinflamació (T): 300 <= T <= 450°C
Grup d'explosió (UNE 20-320): IIB
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
PLASTIFICADA:
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.
PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
PLANXA:
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.
FOSA D'ALUMINI:
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22001X,BG22TK10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació
als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
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- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid,
flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
- Comprovació dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE
EN 50086-1):
- Resistència a compressió
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l'atac químic
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar,
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons
control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i
UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A
CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE
EN 50086-2-4.
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG319360,BG31D560.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general,
per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar,
bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.
S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE-EN
60228.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser
raonablement cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars: Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i
verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
+-------------------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm)
¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):
>= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor
especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificació de la secció dels conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i
ha de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificació de la secció dels conductors de fase.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
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
NORMATIVA GENERAL:
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados
de los cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de
proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats
(*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus
(*) (exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)
(exigit a recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per
tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi
una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega,
a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la
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DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG414F9F.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
ICP:
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre
un perfil normalitzat.
Han de portar marcades les dades següents:
- La denominació ICP-M
- La intensitat nominal, en ampers (A)
- La tensió nominal, en volts (V)
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El poder de tall nominal, en ampers
- El nom del fabricant o la marca de fabrica
- La referència del tipus del fabricant
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell
- Número d'ordre de fabricació
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el
símbol A i situat a l'interior d'un rectangle.
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A).
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres.
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de tensió
nominal.
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de
figurar a la part frontal de l'interruptor.
Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han
de marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'interior de l'interruptor
i els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'exterior de l'interruptor.
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva
connexió correcte. En l'esquema de connexions, els borns s'han de designar amb els símbols
corresponents.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.
PIA:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre
un perfil normalitzat.
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents:
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- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar
marcades les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica
de dispar instantània
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz
(Hz)
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de
les unitats
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la
característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat.
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor.
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar
per a la connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada
a l'interruptor.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi
interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les
indicacions següents:
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Intensitat assignada en ampers (A)
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està
instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Referència a aquesta norma
- Categoria d'ús
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V)
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment
acceptat
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la
categoria d'ús B
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no
necessàriament visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part
integrant de l'interruptor automàtic.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors
tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats
han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre
el perfil.
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:
Han d'estar construïts per un bastidor de planxa d'acer galvanitzat on han d'anar muntats
l'interruptor i els accessoris.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors
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tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de
l'interruptor.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5
a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5
a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para
la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat
o rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
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- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques
documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar.
Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal.
L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per
tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG4242JH.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats
a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme"
en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre
un perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50
Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius
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- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components
contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques
senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i
llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar
clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats
amb la lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols,
volanderes o altres parts movibles de l'interruptor.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre
un perfil normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb
el que ha de treballar conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents
als específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de
funcionament assignada o la de temporització definida.
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de
portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències
diferents a 50 Hz
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues
amb els símbols normalitzats
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques
senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc
tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests
han d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats
amb la lletra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes
o qualsevol altre part mòbil de l'interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix
- Temps mínim de no resposta
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues
amb els símbols normalitzats
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els
que estan acoblats
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor
automàtic
- Referència a aquesta norma
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d'haver
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l'esquema de connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en
l'apartat anterior.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part
integrant de l'interruptor automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs
diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el
desmuntatge sobre el perfil.
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic
han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de
l'interruptor.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y
análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat
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o rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques
documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar.
Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal.
L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per
tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW14000,BGW15000,BGW1001X.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW41000,BGW42000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials,
tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGWF - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A PALS I SUPORTS DE LÍNIES DE TENSIÓ BAIXA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGWF001X.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Parts proporcionals d'accessoris per a columnes d'acer i pals de formigó o fusta.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als pals i els suports
i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un pal.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHM -

ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

BHM4 - CREUETES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHM4001X.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
S'han considerat els tipus de protecció de l'acer següents:
- Protecció per galvanitzat
- Protecció amb emprimació antioxidant
S'han considerat els tipus d'acoblament següents:
- Amb platina
- Amb brida
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar feta amb un perfil d'acer laminat, protegit amb galvanitzat per immersió en calent,
o per emprimació antioxidant.
Creuetes d'acer per acoblar a columnes d'acer de secció circular.
PROTECCIÓ PER GALVANITZAT:
El galvanitzat en calent ha d'estar realitzat d'acord amb les especificacions de l'UNE-EN 1461
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
PROTECCIÓ AMB IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme tota la superfície de la peça.
No ha de tenir fisures, bosses, incrustacions ni qualsevol altre tipus de defecte superficial
apreciable amb una inspecció visual.
ACOBLAMENT AMB PLATINA:
Ha de portar la sortida de cables protegida de la pluja.
Acoblament amb cargols a la part superior de les columnes proveïdes de platina.
ACOBLAMENT AMB BRIDA:
L'acoblament al fust s'ha de fer amb brides de rodó d'acer roscat i tractat.
Diàmetre de l'acoblament:
- Brida: 45-90 mm
- Platina: 190 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats. Cal evitar els fregaments.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

____________________________________________________________________________
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BP - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I
INTEGRACIÓ
BP4 -

CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

BP43 - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BP43001X,BP434610,BP434640.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques
i digitals.
S'han contemplat els tipus de cables següents:
- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions horitzontals i verticals en edificis
- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions en l'àrea de treball i cables per a
connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, durant la instal·lació, ús
normal o durant les operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l'entorn.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui
suportar, sense precaucions especials les condicions d'emmagatzematge, ús, muntatge i
manteniment.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:
El conductor ha de ser d'un únic fil i el material ha de ser coure recuit. La secció del conductor
ha de ser circular i uniforme. La superfície del conductor ha d'estar nua o bé recoberta d'un
altre metall.
Diàmetre nominal del conductor: 0,4 mm >= D =< 0,8 mm
L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic
lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament ha de complir les especificacions
de les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290.
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat
al conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor.
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que
conformen el nucli del cable.
Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en
anells o símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per
extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de
correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi
de colors per a la identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de
la norma UNE 212-002.
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell
o un quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes concèntriques
o formant unitats).
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar
fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles:
- Cinta metàl·lica
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure
- Capa semiconductora
Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la
pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d'un o més fils de coure nu o recobert d'una capa
metàl·lica.
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan
la pantalla estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha
de ser del 40%.
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens
i de baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres
imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i brillantor
uniforme.
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El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible.
La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n
l'aïllament.
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:
El conductor pot ser d'un únic fil o de 7 fils i el material ha de ser coure recuit. La secció
del conductor o conductors ha de ser circular i uniforme. La superfície del conductor ha d'estar
nua o bé recoberta d'un altre metall.
No hi poden haver soldadures en els conductors trefilats dels cables acabats.
Entre els fils del conductor multifilar no hi pot haver aïllament. Els fils han d'estar
cablejats en capes concèntriques o en grup.
Diàmetre nominal de cadascun dels fils del conductor de 7 fils: 0,12 mm >= D =< 0,21 mm
L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic
lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament ha de complir les especificacions
de les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290.
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat
al conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor.
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que
conformen el nucli del cable.
Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en
anells o símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per
extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de
correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi
de colors per a la identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de
la norma UNE 212-002.
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell
o un quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes concèntriques
o formant unitats).
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar
fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles:
- Cinta metàl·lica
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure
- Capa semiconductora
Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la
pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d'un o més fils de coure nu o recobert d'una capa
metàl·lica.
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan
la pantalla estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha
de ser del 40%.
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens
i de baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres
imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i brillantor
uniforme.
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible.
La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n
l'aïllament.
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2
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Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2
CONNECTORS LLIURES DE 8 VIES (RJ45) PER ALS EXTREMS DEL CABLES PER A CONNEXIONAT:
Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d'estar d'acord amb les
especificacions de la norma UNE-EN 60603.
La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per crimpat,
això és, per penetració dels contactes del connector en l'aïllament dels cables de parells
trenats fins a entrar en contacte amb els conductors.
El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior.
La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm.
Hi ha d'haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de permetre
prémer el clip que aguanta el connector lliure a dintre del fix.
La funda ha d'estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara
la pantalla o bé els mateixos parells trenats pot sobresortir de la funda.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb dogues,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i característiques del
cable.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:
Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
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 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50290-1-1:2002 Cables de comunicación. Parte 1-1: Generalidades.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:
UNE-EN 50288-2-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
UNE-EN 50288-3-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-1: Especificación intermedia para
cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
UNE-EN 50288-5-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-1: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
UNE-EN 50288-6-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para
cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:
UNE-EN 50288-2-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo
y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-3-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
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y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-2: Especificación intermedia para
cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo
y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-5-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-2: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo
y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-6-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-2: Especificación intermedia para
cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo
y cables para conexionado.
BP - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I
INTEGRACIÓ
BPA -

MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CTTV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BPA1002X,BPA1001X.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Càmeres de vídeo per al circuit tancat de televisió.
CONDICIONS GENERALS:
La càmera s'ha d'instal·lar ha dins d'una carcassa protectora d'alumini anoditzat extrusionat,
específica per càmeres amb òptiques monofocals manuals, amb autoiris i zooms de fins 75 mm.
Si no s'indica el contrari, la carcassa ha d'estar preparada per la instal·lació de càmeres
i òptiques en interiors, essent necessari una carcassa per exteriors sols en casos molt
concrets, que s'han d'indicar expressament en el moment de decidir definitivament el lloc
d'ubicació de la carcassa. El tipus de protecció ha de ser IP-65. La carcassa ha de disposar
de dos premsaestopes per l'entrada de cables i de dos cargols de subjecció al suport.
L'òptica de la cambra ha de ser l'adequada per proporcionar la màxima cobertura amb la mínima
distorsió i ha de dependre del lloc definitiu d'instal·lació.
Característiques tècniques de les càmeres de vídeo:
- Càmera monocroma: (B/N)
- Dispositiu d'imatges: Sensor CCD de 13" de transferència interlínia
- Elements d'imatge: 500 (H) - 582 (V)
- Àrea sensibles: 3,3 mm x 4,4 mm
- Sistema de senyal: norma CCIR
- Sistema d'escombrada: 625 línies, 2,1 entrellaçat
- Sincronització: externa Line Lock CA
- Resolució horitzontal: 380 línies de TV
- Muntura d'objectiu: muntatge C/CS (focus posterior ajustable)
- Il·luminació mínima: 0,1 lux (F1.2)
- Relació senyal/soroll: superior a 45 dB ( amb AGC)
- Control de guany: amb AGC
- Control de Ccd IRIS: activació/desactivació seleccionada
- Control de fase: control de fase vertical (±90º)
- Sortida de vídeo: 1 Vpp, 75 W amb sincronització negativa, connector tipus BNC
- Alimentació: 220 a 250 Vac (50 Hz)
- Consum de potència: 6 W
- Temperatura de treball: -10 ºC a +50 ºC
- Humitat: 20 % a 80 %
- Pes màxim objecte: 1 kg
- Pes: Aprox. 700 g
- Dimensions: 53 x 56 x 178,5 mm
- Connectors: VÍDEO OUT - BNC. objectiu - 4 pins
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de càmera de vídeo instal·lada, inclosa la carcassa per a càmera de vídeo amb suport
i material de muntatge.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Generalidades.
UNE 20637-2:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Definición de los
términos generales.
UNE 20637-5-1:1985 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Montaje
fotográfico sonorizado (Control, sincronización y Código de dirección)
UNE 20637-8:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Símbolos e
identificación.
CCITT "de explotación de vídeo y asignación de frecuencias. Normas CCITT de International
fermeldeunion I.T.U."
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i
materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació
de tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les
especificacions de projecte:
- Monitors (marca, model, tipus (B/N o color), dimensions, resolució, etc.)
- Seqüenciador (marca, model, nº entrades, nº sortides, impedància, amplitud, ample de
banda, funcions, tensió d'alimentació i consum)
- Càmeres CCTV (marca, model, tipus (B/N o color), sensor, resolució, objectius,
alimentació, etc.)
- Videogravador (marca, model, sistema de gravació, temps màxim de gravació).
- Característiques ( impedància, amplitud senyals de vídeo, resolució, funcions, etc.).
- Cablejat (característiques i identificació, assaigs realitzats).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
BP - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I
INTEGRACIÓ
BPD -

MATERIALS PER A L'INFRAESTRUCTURA COMÚ DE TELECOMUNICACIONS (ICT)

BPDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ICT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BPDZ001X.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions
(ICT).
S'han considerat els elements següents:
- Xassís repartidor per al suport de regletes de cables de parells
- Armari sense fons per al xassís repartidor
- Regletes per a cables de parells
- Elements de suport per a regletes
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- Caixes de connexió per a cables de parells
- Derivador per a cable coaxial
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
Les propietats mecàniques i físiques així com la composició química dels materials han d'estar
garantides pels fabricants dels materials respectius.
La qualitat dels materials no s'ha de modificar de forma important durant el temps de vida
útil de l'element.
Els materials han de ser adequats per a la utilització i el procés de fabricació previstos.
XASSIS REPARTIDOR PER AL SUPORT DE REGLETES DE CABLES DE PARELLS:
Ha d'estar format per un bastiment d'acer galvanitzat amb les patilles de suport per a fixar
a la placa de muntatge de registre.
El bastiment ha de portar els allotjaments per als elements de suport de les regletes.
ARMARIS SENSE FONS PER AL XASSIS REPARTIDOR:
Ha d'estar format per un bastiment i una porta.
Ha d'estar dotat del corresponent sistema de tancament.
Les frontises de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 90º.
La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts
d'estanquitat que garanteixin el grau de protecció.
REGLETES DE CABLES DE PARELLS:
Ha d'estar constituïda per un bloc de material aïllant proveït d'un nombre variable de
terminals.
Cadascun d'aquests terminals ha de tenir un costat preparat per a connectar els conductors
de cable, i l'altre ha d'estar disposat de tal manera que permeti la connexió dels cables
d'escomesa o dels ponts.
El sistema de connexió ha de ser per desplaçament de l'aïllament, realitzant-se la connexió
mitjançant una eina especial en el punt d'interconnexió o sense necessitat de la mateixa en
els punts de la distribució.
Les regletes d'interconnexió i les de distribució han de permetre la presa de mesures sense
necessitat de desfer la connexió.
La capacitat màxima de les regletes ha de ser:
- Regleta d'interconnexió: 10 parells
- Regleta de distribució: 5 parells
Resistència de l'aïllament entre contactes (c.n.): >=10E6 MOhm
Resistència de contacte amb el punt de connexió (c.n.): <=10 mOhm
Rigidesa dielèctrica: 1000 Vef c.a.±10%; 1500 V c.c.±10%
CAIXES DE CONNEXIO PER A CABLE DE PARELLS:
Ha d'estar format per un cos i una tapa registrable.
Ha d'estar preparat per a allotjar les regletes de connexió.
DERIVADORS:
Caixa de derivació per a derivar connexions per als usuaris, en un punt determinat de la línia.
Ha de tenir una base metàl·lica de suport de les connexions d'entrada, derivacions i sortida.
La base metàl·lica s'ha d'allotjar en una envoltant amb tapa cargolable, de material plàstic.
Atenuació de pas: <=2,5 dB
Atenuació de la derivació: <=12 dB
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar que els elements que formen la instal·lació compleixen les especificacions del
projecte
- Identificació de Marca, Tipus, Normativa i Característiques
- Verificar el compliment de la normativa establerta per a cada tipus de material.
- Verificar la compatibilitat dels elements que formen la instal·lació
- Assaigs:
- Per a cables de parells:
- Assaig de combustió i densitat de fums: UNE 20427 Assaig de cables sotmesos a un
incendi; UNE-EN 50226 Assaig de cables sotmesos al foc; UNE-EN 50267-2-1 Assaig de
gasos despresos durant la combustió
- Tolerància de la secció real dels conductors:
UNE 21123 Cables elèctrics
d'utilització industrial de tensió assignada 0,6/1 kV
- Atenuació: Plec de prescripcions tècniques projecte
- Impedància característica: Plec de prescripcions tècniques projecte
- Tensió nominal, Tensió d'assaig, Tensió de prova: UNE 21143 Assaig de cobertes
exteriors de cables
- Càrrega de ruptura: Plec de prescripcions tècniques projecte
- Extinció de la flama: UNE-EN 50266
- Per a cables de Fibra Òptica:
- Assaigs de combustió i densitat de fums
- Tolerància de la secció real dels conductors
- Atenuació: Segons plec de prescripcions tècniques del Projecte
- Càrrega de ruptura
- Equips electrònics de comunicació. A nivell general es realitzaran assaigs referents
a:
- Comprovació de l'acompliment dels requeriments de comptabilitat electromagnètica
- Comprovació dels marges d'alimentació
- Comprovació de les prestacions
- Comprovació de la resistència a sobretensions.
- Comprovació del grau de protecció.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial
del material rebut.
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ4 -

PILONES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ43001X.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó.
Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràctils, amb mecanismes hidràulics o manuals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots els accessoris necessaris per a la seva
instal·lació.
Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment complet de
retracció. Han de portar tots els accessoris necessaris per a la connexió amb els mecanismes
de regulació.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats i protegits.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el
terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades
o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 -

CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS

BR34 - ESMENES BIOLÒGIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR34J000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics
- Bioactivador microbià
BIOACTIVADOR MICROBIÀ:
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una
matriu orgànica de turba negre.
Contingut d'àcids húmics i fúlvics: 22%
Contingut de microorganismes: 2800 milions/g
Contingut de matèria orgànica: 30%
Grandària màxima: 2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos tancats i precintats.
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus
d'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
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació del producte que conté
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Estat físic
- Composició química
- Solubilitat
- Reacció
- Riquesa
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com
s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el
cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra
vegetal, amb la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg,
Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions
exigides al plec de condicions tècniques.
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 -

CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS

BR36 - ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR361100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Solució aquosa de polímers sintètics de base acrílica, per a l'estabilització de terres per
aglomeració de les seves partícules.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser transparent, viscós i inodor.
Ha de ser hidropermeable.
No ha de tenir efectes al·lèrgics per la pell ni les mucoses dels operaris.
No ha d'alterar els processos biològics de la microfauna.
No ha d'afectar a peixos, avifauna, ni altres animals superios que poguessin patir contaminació
per deriva del producte o arrossegament.
Viscositat: Aprox. 50000 cps
pH: 6
Toxicitat: No tòxic
Càrrega elèctrica: Aniònica
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Toleràncies:
- pH: ± 1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En llaunes hermètiques i segellades amb el precinte corresponent.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 -

CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS

BR3A - ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR3A7000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adob mineral sòlid per al condicionament químic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Adobs simples:
- Nitrat càlcic 15% GR
- Sulfat amònic 21% GR
- Nitrat amònic 33,5% GR
- Superfosfat de calç 18% GR
- Superfosfat de calç 45% GR
- Sulfat potàsic 50-52% Crs
- Adobs binaris:
- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR
- Adobs ternaris:
- (12-12-17% 2MgO) GR
- (15-5-20% 2MgO) GR
- (20-5-10% 3,2MgO) GR
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions.
Estat físic:
- GR: Sòlid granulat
- CrS: Sòlid cristal·lí
Riquesa (Percentatge expressat en p/p):
- Nitrat càlcic 15% GR: >= 15% N
- Sulfat amònic 21% GR: >= 21% N
- Nitrat amònic 33,5% GR: >= 33,5% N
- Superfosfat de calç 18% GR: >= 18% P2O5
- Superfosfat de calç 45% GR: >= 45% P2O5
- Sulfat potàsic 50-52% Crs: >= 50-52% K2O
- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR: >= 13% N i 46% K2O
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR: >= 13% N i 46% P2O5
- (12-12-17% 2MgO) GR: >= 12% N, 12% P2O5 i 17% K2O+2MgO
- (15-5-20% 2MgO) GR: >= 15% N, 5% P2O5 i 20% K2O+2MgO
- (20-5-10% 3,2MgO) GR: >= 20% N, 5% P2O5 i 10% K2O+3,2MgO
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació del producte que conté
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Estat físic
- Composició química
- Solubilitat
- Reacció
- Riquesa
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com
s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el
cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra
vegetal, amb la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg,
Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions
exigides al plec de condicions tècniques.
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 -

CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS

BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR3PAN00,BR3P2110.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra vegetal
- Terra àcida
- Terra volcànica
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- Escorça de pi
- Encoixinament per a hidrosembra
TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb
un alt contingut de matèria orgànica.
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb
incorporació d'adobs orgànics.
Mida dels materials petris: <= 20 mm
Mida dels terrossos:
- Terra vegetal garbellada: <= 16 mm
- Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica (MO): 2% <= MO <= 10%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 6 <= pH <= 7,5
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica: > 4%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 5 <= pH <= 6,5
TERRA VOLCÀNICA:
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria: 4 - 16 mm
Calç: < 10%
Densitat aparent seca: 680 kg/m3
ESCORÇA DE PI:
Escorça de pi triturada i completament fermentada.
Calç: < 10%
pH: 6
Densitat aparent seca: 230 kg/m3
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada
i paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.
Grandària màxima: 25 mm
Composició:
- Cel·lulosa desfibrada: 40%
- Palla de cereal: 50%
- Paper reciclat: 60%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En els sacs han de figurar les dades següents:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com
s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el
cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra
vegetal, amb la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg,
Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions
exigides al plec de condicions tècniques.
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR4 -

ARBRES I PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR4U001X,BR4U1J00,BR45001X.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
- Llavors de barreges de cespitoses
- Pans d'herba de barreges de cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- Llavors
- Pa d'herba
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas,
en empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie
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a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar,
edat i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.2 de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties
que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes
d'haver-los patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat,
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures.
No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres,
o superiors a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any
i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar
intacte, compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la
seva espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement
de l'espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre
del tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules,
l'estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir
estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers
palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior
del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
- Alçària: ± 5%
CESPITOSES:
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de
la norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques,
edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
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La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors
als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies utilitzades
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties,
deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el
valor o la qualificació per al seu ús.
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5
de l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.
CESPITOSES EN PA D'HERBA:
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior
als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria
uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.
Gruix de la coberta vegetal: 1,5 cm
Subministrament per plaques:
- Dimensions: >= 30x30 cm
Subministrament en rotlles:
- Amplària: >= 40 cm
- Llargària: <= 250 cm
Toleràncies:
- Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i
gruix proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació.
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en
els seves dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta
te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les
en un viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa,
coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.
BARREGES DE LLAVORS:
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de
l'apartat 8 de la norma NTJ 07N.
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte
amb el terra.
PA D'HERBA:
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser
inferior a 2,5 m.
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del
dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics.
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es
pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin
24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
vegetal. Palmeres.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del
vegetal. Enfiladisses.
CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del
vegetal. Sembres i gespes.

material
material
material
material
material
material
material
material

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Gènere, espècie i varietat
- Qualitat i poder germinatiu
- Nom del subministrador
- Data de caducitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra
que intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de
la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria
seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels
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certificats de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.
D-

ELEMENTS COMPOSTOS

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06 -

FORMIGONS SENSE ADDITIUS

D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D060M0B2.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius,
en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10 - 15 cm
Relació aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de
complir:
- Cendres volants: <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice: <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul·la
- Consistència plàstica o tova: ± 10 mm
- Consistència fluida: ± 20 mm
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C
i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment
i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir
a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
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Estructural (EHE-08).
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 -

MORTERS I PASTES

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0701821,D070A4D1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C
i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència
i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.
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PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
EP7 -

SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

EP7E - EQUIPS ELECTRÒNICS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE DADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP7E001X,EP7E002X,EP7E003X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats.
S'han contemplat les partides d'obra següents:
- Switch col·locat en armari rack de 19" o superficialment
- Router col·locat en armari rack de 19" o superficialment
- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l'interior del
PC
- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l'interior del
PC
- Targeta de xarxa inalàmbrica amb bus de connexió PCI, collocada a l'interior del PC
- Alimentador per a alimentació per ethernet (PoE) d'equips, en armari rack 19" o
superficialment
- Punt de connexió inalàmbrica muntada superficialment
- Antena de connexió inalàmbrica muntada superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En elements col·locats superficialment:
- Replanteig del element
- Execució i fixació del element
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió
de residus
En elements col·locats dins de l'armari rack de 19":
- Col·locació dins de l'armari
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió
de residus
En elements col·locats a l'interior del PC:
- Retirada de la carcassa del PC
- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió
- Comprovació del funcionament
- Tancat de la carcassa del PC
- Instal·lació del software subministrat, si és el cas
- Realització de la prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió
de residus
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant
i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. Les fixacions no han de transmetre esforços
a l'element.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de
funcionament.
Els terminals de connexió de dades han de quedar accesibles.
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en
el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi
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connector.
La prova de servei ha d'estar feta.
ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L'ARMARI RACK DE 19":
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços
entre el plafó i l'armari.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de
funcionament.
Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles.
La porta de l'armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi connectats
els cables de la instal·lació de dades.
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en
el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi
connector.
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal
òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis
de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.
La prova de servei ha d'estar feta.
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:
La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC.
Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles.
La prova de servei ha d'estar feta.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no
tenen desperfectes.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les
especificades a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part
del sistema.
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les proves i ajustos sobre els equips, si son necessaris, han de ser fetes per personal
especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte.
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en
la DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de
residus.
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant
el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:
Cal seguir les instruccions i procediments definits als manuals de l'element i del PC.
Cal seguir les indicacions i recomanacions de seguretat impreses als equips instal·lats a
l'interior del PC.
Cal evitar que les possibles descàrregues elèctriques afectin als elements a instal·lar o al
PC.
Les targetes s'han d'introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme i sense
deformar ni forçar altres components del PC.
No s'ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d'introduir la
targeta, per tal de no malmetre el circuit imprès ni cap component electrònic.
No s'han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta.
La targeta s'ha de fixar a la carcassa del PC i no pot quedar només suportada per la ranura
de connexió del PC.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)
EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
EPA -

INSTAL·LACIONS DE CTTV

EPA1 - CÀMERES I ACCESSORIS PER A CÀMERES DE CTTV
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EPA1002X,EPA1001X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació i connexionat de càmeres de vídeo per circuit tancat de televisió.
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions tant les del circuit tancat de televisió com les d'alimentació, han d'estar
fetes.
El lloc exacte d'instal·lació de les càmeres, així com la selecció i ajust de la seva òptica,
s'ha de decidir a peu d'obra, seguint sempre els criteris d'obtenció del màxim grau de cobertura
i ubicació en una alçària mínima de 3 m, o la màxima possible si el sostre és més baix.
Les connexions del cable amb la càmera s'han de fer mitjançant connectors del tipus BNC.
L'alimentació de les càmeres s'ha de realitzar en 230 Vac mitjançant cable de 3x1,5 mm2 de
secció.
La carcassa s'ha d'instal·lar amb un suport de paret, amb ròtula mòbil.
Els cables han d'accedir a la càmera travessant la carcassa amb premsaestopes i en el seu
recorregut des del conducte d'estesa de cables fins la carcassa, han d'anar entubats amb tub
corrugat metàl·lic, quan pugui quedar a l'abast de manipulacions per personal no autoritzat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés d'instal·lació no ha de causar desperfectes als materials.
S'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Generalidades.
UNE 20637-2:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Definición de los
términos generales.
UNE 20637-5-1:1985 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Montaje
fotográfico sonorizado (Control, sincronización y Código de dirección)
UNE 20637-8:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Símbolos e
identificación.
EN 61938:1997 Sistemas de audio, video y audiovisuales. Interconexiones y valores de ajuste.
Valores de ajuste recomendados de señales análogas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
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- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la
separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions
adequades.
- Verificació de la situació correcta de càmeres (per evitar pèrdues de visió desenfocament,
enlluernaments etc.). Verificació de connexions elèctriques i cablejat.
- Proves de funcionament dels equips:
- En monitors: Verificació de contrast, ajust vertical i horitzontal, brillantor.
- Seqüenciador: Verificació de nº de càmeres, regulació del temps de seqüència, indicació
de càmera visionada)
- Càmeres. Verificació del funcionament correcte i de la bona qualitat d'imatge.
- Vídeo reproductor. Verificació del seu funcionament i que actua quan es produeix una
alarma
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà el funcionament de la instal·lació de forma global i es verificaran tots els
equips (càmeres, monitors, videogravadors, seqüenciador etc.). En qualsevol altre cas la DF
ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

F-

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F213 -

ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2131223.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb
càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat les eines de demolició següents:
- Mitjans manuals
- Martell picador
- Martell trencador sobre retroexcavadora
S'han considerat els materials següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Pàgina: 113

Projecte de millora superficial del camí del Crist Treballador a Sant Cugat
del Vallès, Fase 2.

Plec de Condicions Tècniques

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
FONAMENTS:
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
MURS DE CONTENCIÓ:
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una
barana i un sòcol.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l'estructura per acumulació de material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F219 -

DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F219FBA0,F219FBC0,F2194XL5,F2191305,F2194JE1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han
de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element
que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
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m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F221 -

EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F221C272.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a caixa de paviment
- Excavació per a rebaix
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
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que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre
25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació
i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa
o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels,
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la
zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix
grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat
com a útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat
de màquines o de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent
i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar
a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han
de suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de
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la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament
per rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt
i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F222 -

EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F222142A,F2225432.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és
el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot
a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
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defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han
de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que
es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material
tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han
de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
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d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt
i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F224 -

REPÀS I PICONATGE DE TALUSOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2241010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades
amb mitjans mecànics.
S'han considerat els tipus següents:
- Acabat i allisada de talussos
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
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- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de
quedar reblerts.
SÒL DE RASA:
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 15 mm/3 m
- Nivells: ± 50 mm
ESPLANADA:
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
Toleràncies d'execució:
- Planor (NLT 334): ± 15 mm/3 m
- Nivells: ± 30 mm
TALUSSOS:
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les
indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF.
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera
que no originin discontinuïtats visibles.
Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses
d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats
que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la DF.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han
de referir totes les lectures topogràfiques.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ESPLANADA:
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat.
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot
ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm.
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de
substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF.
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui
uniforme.
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.
TALUSSOS:
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran
de 3 m.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F226 -

TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F226120F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions
que permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de
terres superposades.
S'han considerat els tipus següents:
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució de l'estesa
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:
- Posada en obra en condicions acceptables
- Estabilitat satisfactòria
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat,
en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4
del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament
i zones laterals).
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb
matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat
en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o
d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos
industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial
de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es
podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les
disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el
grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics.
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor
de referència compresa entre el 1 i el 3%.
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol
zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi
hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel
Director d'obra per a autoritzar el seu ús.
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades
o seleccionades.
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.
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El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit
amb els mitjans que es disposen.
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents
inferiors a 1:2.
Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida màxima material
Pendent transversal de cada tongada: 4%
TERRAPLÈ:
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):
- Fonament, nucli i zones exteriors:
- Sòls seleccionats : >= 50 MPa
- Resta de sòls : >= 30 MPa
- Coronament:
- Sòls seleccionats : >= 100 MPa
- Resta de sòls : >= 60 MPa
Grau de compactació: >= 95% PM
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús: ± 2°
- Espessor de cada tongada: ± 50 mm
- Nivells:
- Zones de vials: ± 30 mm
- Resta de zones: ± 50 mm
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig
Pròctor):
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1%
- Sòls expansius o colapsables: - 1%,
+ 3%
CAIXA DE PAVIMENT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Planor: ± 20 mm/m
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original
del terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut
a la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m.
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin
les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en
obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un
2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial
aprovat pel Director d'obra.
Gruix: >= 1 m
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR,
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes
de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a
no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial.
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar
l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi
un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció,
depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la
coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques.
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de
l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra,
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a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre:
0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució
2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons
5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de
drenatge i impermeabilització
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a
un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli.
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de
més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim.
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de
suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les
condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502).
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials
naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides.
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del
2% en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de
terraplè.
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria
orgànica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Maquinària prevista
- Sistemes de transport
- Equip d'estesa i compactació
- Procediment de compactació
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han
de referir totes les lectures topogràfiques.
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de
l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la
naturalesa del terreny.
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes
per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin
proteccions.
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el
gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de
moviment i compactació de terres.
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant
final.
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar
la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de
l'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat
i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres
sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir
l'estabilitat.
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball
de la maquinària.
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació
exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les
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condicions ambientals de l'obra.
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament,
o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la
humitat òptima de l'assaig PM.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'adient.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció
dels resultats del assaigs realitzats a l'obra.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria
de l'aigua reconduïda fora del terraplè.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides,
turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui
uniforme.
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents,
es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat.
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti
la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols,
per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a
la seva eliminació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control d'execució inclou les operacions següents:
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i
control de la temperatura ambient.
- Humectació o dessecació d'una tongada.
- Control de compactació d'una tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no
la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació
exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural.
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat
i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el
70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una
densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF.
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació
o substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot),
a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït.
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F227 -

REPÀS I PICONATGE DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F227T00F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents
i d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han
de suspendre els treballs i avisar la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F228 -

REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2285B0F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda,
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que
normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge
de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada
per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli,
zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit
amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades
per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha
de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior
a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han
de referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables,
turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi
la unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles
a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així,
es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé,
o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant
sigui l'adient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha
assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
canonada instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear
entre ells una superfície contínua de separació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u
o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de
que es tracti de terres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
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de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i
control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de
150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert.
En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació
del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements
en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 %
de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones.
En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

F2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R35037.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
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- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció
i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus
de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu
ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en
els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
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Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

F2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R450E0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció
i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus
de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu
ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en
els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

Pàgina: 131

Projecte de millora superficial del camí del Crist Treballador a Sant Cugat
del Vallès, Fase 2.

Plec de Condicions Tècniques

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R540E0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar
en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
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El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció
i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus
de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu
ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en
els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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F2RA73G1,F2RA7LP1,F2RA9SB0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui
el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES
F931 -

BASES DE TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F931001X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u per a paviments.
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:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
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corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui
la DF.
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua
sobre la seva superfície.
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 a l'assaig Pròctor Modificat, segons
UNE-EN 13286-2.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial,
de pedra de cantera o grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció
i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories
de trànsit pesat T2 a T4.
Grau de compactació:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm),
segons UNE 103808:
- Categoria d'esplanada E3:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa
- Categoria d'esplanada E2:
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
- Categoria d'esplanada E1:
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula
510.7 del PG3 vigent.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en
la resta de casos.
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat
de la capa.
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.
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.
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà
a la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les
segregacions i les variacions d'humitat.
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix no superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
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humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per
a aconseguir la densitat exigida.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior,
com a mínim.
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.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant
T00 a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha
de fer a central excepte quan la DF autoritzi el contrari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
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 sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/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 (PG-3).
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:
- La fórmula de treball.
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.
- El pla de compactació.
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO.
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents
Pàgina: 136

Projecte de millora superficial del camí del Crist Treballador a Sant Cugat
del Vallès, Fase 2.

Plec de Condicions Tècniques

aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un
punt per hm com a mínim.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada
lot.
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació
de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de
peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i
abans de l'extensió de la següent capa.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
FERMS DE CARRETERES:
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament)
s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Densitat:
- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior,
es tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.
- Humitat:
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos,
causa de rebuig o acceptació.
- Capacitat de suport:
- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors
als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a
compactar fins que s'obtinguin aquests valors.
- Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En
cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament,
s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional
a la capa superior, per compte del Contractista.
- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una
profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes
característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del
Contractista.
- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a
l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot
en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.
- Rasant:
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del
Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent,
ni existiran zones que retinguin aigua:
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà
la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per
compte del Contractista.
- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.
- Regularitat superficial:
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent
manera:
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una
penalització econòmica del 10%.
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar
la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte
del Contractista.
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F9 - PAVIMENTS
F93 - BASES
F936 -

BASES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F936NM11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions
i a les rasants previstes.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària
i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir
amb els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
F9 - PAVIMENTS
F9E -

PAVIMENTS DE PANOT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Pàgina: 138

Projecte de millora superficial del camí del Crist Treballador a Sant Cugat
del Vallès, Fase 2.

Plec de Condicions Tècniques

F9E1311G.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de
sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de
sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit
en la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi
del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra.
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
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superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces
de panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de
la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
F9 - PAVIMENTS
F9G -

PAVIMENTS DE FORMIGÓ

F9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9G16732.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviments de formigó.
S'han considerat els tipus de paviments de formigó següents:
- Paviment amb formigó estructural, amb acabat remolinat, remolinat més ciment pòrtland i
pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial
- Paviment per a carreteres amb formigó HF, format per un conjunt de lloses de formigó en
massa separades per junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en tots
dos casos eventualment dotat de junts longitudinals
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Amb estenedora de formigó
- Amb regle vibratori
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Paviments amb formigó estructural col·locats amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
Paviments amb formigó estructural col·locats amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Abocat, escampat i vibrat del formigó
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- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
Paviments per a carreteres amb formigó HF:
- Estudi i obtenció de la fórmula de treball
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines i condicionament dels camins de rodament
- Col·locació del formigó
- Execució del junt longitudinal en fresc, i en el seu cas dels transversals
- Acabament de les vores i realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Les lloses no han de tenir esquerdes.
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte,
els indicats per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina
epoxi, segons les instruccions de la DF.
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui
la DF.
L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor:
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:
La textura ha de consistir en l'eliminació del morter de la superfície, en un estriat o ranurat
longitudinal en la calçada i en un estriat o ranurat longitudinal o transversal en els vorals.
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390-5):
Formigó HF-3,5: >= 3,5 MPa
Formigó HF-4,0: >= 4,0 MPa
Formigó HF-4,5: >= 4,5 MPa
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT 330): Ha de complir amb els valors de la taula 550.9
del PG 3 vigent.
Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1): > 0,9 mm
Resistència al lliscament (UNE 41201 IN): > 75%
Toleràncies d'execució:
- Desviacions en planta: ± 30 mm
- Rasant de la superfície acabada: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han
de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó
no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.
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.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per
a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 35°C.
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S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat
per la DF.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar
aquest termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment
del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i
evitar danys al formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a
protegir la capa construïda.
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni
i quedi compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front
d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la
DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >=
1,5 m.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció
executats al formigó fresc.
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc
per a facilitar el seu acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó
no estès.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci
el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts.
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front
de forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès entre
la fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà un junt transversal.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora
corba.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions
corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de
la regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència
exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
La fabricació del formigó, el seu transport i posada en obra, s'ha de fer amb maquinària que
compleixi els requisits indicats a l'apartat 550.4 del PG 3 vigent.
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han
de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.
Els junts longitudinals i transversals de posada en obra del formigó fresc s'han d'executar
seguint les indicacions de l'apartat 550.5.9 del PG 3 vigent.
L'acabat de la superfície s'ha de fer abans de l'inici de l'adormiment del formigó, amb les
tècniques descrites a l'article 550.5.10.4 del PG 3 vigent.
El formigó fresc s'ha de protegir i s'ha de curar d'acord amb les indicacions de l'article
550.5.11 del PG 3 vigent.
ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No tindrà
irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334).
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han
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de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no
s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser
superior a 10 m.
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals
de paràmetre inferior a 2000 m.
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui
<= 1 mm.
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes
metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un
altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament
construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de
formigonament en rampa.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un
regle no inferior a 4 m.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la
superfície existent.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/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 (PG-3).
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la 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 (PG-3).
F9 - PAVIMENTS
F9H -

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9H11251,F9H1001X,F9H1002X,F9H11B52,F9H11J52.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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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 prova 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 MD-11/00/(FOM 2523/2014),
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
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 termini de trencament 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
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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
addicional.
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
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.
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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).
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 (PG-3).
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
- Es controlarà la granulometria del paviment de resines mitjançant fus granulomètric i
determinant els paràmetres de densitat màxima (segons UNE-EN 12697-5:2002), densitat
aparent (UNE-EN 12697-6:2003), contingut en buits (UNE-EN 12697-2), sensibilitat a l’aigua
(UNE-EN 12697-12) i valors Marshall (UNE-EN 12697-34).
- 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
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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
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.
F9 - PAVIMENTS
F9J - REGS SENSE GRANULATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9J13J40,F9J12E40.
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.
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
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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 farà 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 farà 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.
No són d'abonament els excessos laterals.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
Pàgina: 148

Projecte de millora superficial del camí del Crist Treballador a Sant Cugat
del Vallès, Fase 2.

Plec de Condicions Tècniques

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* 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 (PG-3).
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 fresarà 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.
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBA -

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBA1E515,FBA16515,FBA31515.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives
i reguladores del trànsit.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
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S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície existent
- Replanteig i premarcat
- Aplicació de la marca vial
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat
CONDICIONS GENERALS:
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:
- En funció de la seva vida útil:
- Permanents (P)
- Temporals (T)
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:
- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants
- Tipus I (R): retrorreflectants en sec
- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat
- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:
- Estructurades (E)
- No estructurades (NE)
- En funció d'altres usos especials:
- Sonores (S)
- Fàcils d'eliminar (F)
- De emmarcar (B)
- Emmascaradora (M)
- En forma de tauler d'escacs (D)
- En funció de la forma d'aplicació:
- Marques vials "in situ"
- Marques vials prefabricades
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i
en el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les
proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema.
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics.
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna,
resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es
determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma.
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:
- Pintures: 720 g/m2
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3,0 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20%
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat,
microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant.
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar
mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre
gruixudes, o altres mitjans.
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat
afegides al material base:
- Pintures: 480 g/m2
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2
MARQUES VIALS EN CARRETERES:
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma
UNE-EN 1436, dels següents tipus:
Pàgina: 150

Projecte de millora superficial del camí del Crist Treballador a Sant Cugat
del Vallès, Fase 2.

Plec de Condicions Tècniques

- En funció de la seva vida útil:
- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres
amb trànsit convencional.
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:
- Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió
en sec i amb humitat.
- Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en
sec, amb humitat i pluja.
- En funció d'altres usos especials:
- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions).
Seran permanents i de tipus II (RR).
- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de marques
vials per a millorar el seu contrast.
- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per
a senyalització d'accés a un llit de frenada.
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques
especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b
i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera
a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions
de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb
la norma UNE-EN 13197, complirà:
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7
- Marques vials de color vermell: >= classe P4
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport
sobre el que s'ha d'aplicar:
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial
existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent.
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula
700.10 del PG 3 vigent.
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de
complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les
de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
No podrà aplicar-se la marca vial:
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada.
- Quan el paviment estigui humit.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit
i les senyalitzacions auxiliars.
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC
i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de
senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim:
- Identificació del fabricant
- Dosificacions
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix
l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica
la norma UNE 135277-1.
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la
declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent
informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1:
- Fitxa tècnica de cada màquina
- Requisits associats a cada classe de màquina
- Identificació dels elements de la màquina
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada
equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar
els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevarà
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acta de cada un dels ajustos realitzats.
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin
la causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment
o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació
d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, per a garantir
aquesta compatibilitat.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats
per al curat del formigó.
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la
marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat
del corresponent a la marca vial existent.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions
alcalines.
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha
de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura,
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca
sobre el paviment.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment
executada sobre el paviment.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la
Instrucción 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).
* 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 (PG-3).
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la 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 (PG-3).
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de
las marcas viales aplicadas sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
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:
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.
- Revisió de la data de fabricació dels materials.
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent
informació:
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-

Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits.
Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació.
Tipus i dimensions de la marca vial.
Localització i referència sobre el paviment de les marques vials.
Data de posada en obra.
Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball.
Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la
marca vial aplicada.
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de
la maquinària.
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions
es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits:
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats.
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del
PG 3 vigent.
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de
l'obra.
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions
especificades.
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls
periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits
especificats.
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes:
- Mètode d'assaig puntual:
- Es realitzarà amb equips portàtils.
- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent,
incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.
- Mètode d'assaig continu:
- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436.
- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.
- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques
addicionals.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia
podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les marques vials
en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits
de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors
blanc, negre i vermell respectivament.
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBB -

SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBB13111,FBB13251,FBB13351,FBB1001X,FBB1002X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
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- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot
i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada: >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135312 i UNE 135314.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada
per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* 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 (PG-3).
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical
de la Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:
- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona
retrorreflectant cada 20unitats.
- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
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- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats
en l'apartat de control de materials (S).
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus,
es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBB -

SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBB2001X,FBB23201,FBB23501.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals d'informació
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot
i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada: >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135312 i UNE 135314.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada
per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
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Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* 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 (PG-3).
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical
de la Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:
- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona
retrorreflectant cada 20unitats.
- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats
en l'apartat de control de materials (S).
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus,
es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBB -

SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBB3 - PLAQUES COMPLEMENTÀRIES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBB34620.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal
- Caixetins de ruta
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot
i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.
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Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada: >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135312 i UNE 135314.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada
per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* 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 (PG-3).
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical
de la Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:
- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona
retrorreflectant cada 20unitats.
- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats
en l'apartat de control de materials (S).
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus,
es corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBB -

SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBBZ3011,FBBZA003.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició
definitiva.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat clavat a terra
- Col·locat formigonat a terra
- Col·locat soldat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat clavat:
- Replanteig
- Clavat del suport
Col·locat formigonat:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació del suport i apuntalament
- Formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
Col·locat soldat:
- Replanteig
- Soldat a la placa base
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig
aprovades per la DF.
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte
en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com a gàlib a la DT o,
en el seu defecte, la que indiqui la DF.
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop
instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el
interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del
galvanitzat.
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol
que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada.
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre
de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2.
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar
a la posició correcta.
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls
fàcilment, sense produir esforços al conjunt.
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs
de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d'ancoratge
galvanitzades i cargols d'alumini.
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 5 cm
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm
- Verticalitat: ± 1°
COL·LOCAT CLAVAT:
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a
la DT.
COL·LOCAT FORMIGONAT:
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una
resistència de 3 N/mm2.
Fondària d'ancoratge: > 40 cm
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck N/mm2
Grandària mínima del dau de formigó: 40 x 40 x 40 cm
Recobriment del suport: >= 10 cm
COL·LOCAT SOLDAT:
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior
a 10 mm.
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat
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objecte d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats
amb caràcter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de
3 anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
COL·LOCAT CLAVAT:
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo
a clavar.
COL·LOCAT FORMIGONAT:
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.
COL·LOCAT SOLDAT:
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior
a 5°C.
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat
estructural bàsica.
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix.
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha
de tenir cura que quedin ben seques.
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar
l'escòria per mitjà de piqueta i raspall.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord
amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* 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 (PG-3).
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical
de la Instrucción de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDG -

CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDG5002X,FDG5003X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment
NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.
S'han considerat els reblerts de rasa següents:
- Reblert de la rasa amb terres
- Reblert de la rasa amb formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb terres o formigó
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o
buits a la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix: >= 5 cm
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució
de junts i reblert de rasa.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material
de reblert.
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha
de fer de manera que no es produeixin disgregacions.
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDG -

CANALITZACIONS DE SERVEIS
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FDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDGZU010,FDGZ001X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda
- Col·locació de la banda
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que
senyalitza.
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord
amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei.
Cavalcaments: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han
de referir totes les lectures topogràfiques.
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària executat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDK -

PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDK262B7.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
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- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de
grava, i reblert lateral amb terres.
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment,
sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó de formigó fet "in situ":
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a connexionat tubs
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres
- Col·locació de la tapa en el seu cas
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels maons de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de
tubs.
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres.
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb
el paviment.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 5 mm
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal
PERICONS PREFABRICATS:
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran
les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/m
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis,
sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
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- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora
d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la
DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions
exigides al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG1 -

CAIXES I ARMARIS

FG14 - CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG14001X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG1 -

CAIXES I ARMARIS

FG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG15001X,FG15002X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

FG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG319364,FG31D568.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
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- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE)
i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE
21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de
la seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany,
a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores
de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes
al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari.
Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats
han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar
d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha
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de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en
les operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació,
ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie
i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment
gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l
de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió
del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments
superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant
l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
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- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats
i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ

FG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG414F9F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat
per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una
caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal
fi pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les
condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
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Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5
a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5
a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para
la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada
la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.
FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
FG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ

FG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG4242JH.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats
a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
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Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les
condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a
fer les connexions.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a
fer les connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat
per a tal fi.
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb
els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
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INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada
la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.
FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
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PALS I SUPORTS PER A LÍNIES DE TENSIÓ BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FGF3001X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pals de suport de línies elèctriques, col·locats.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Pal de fusta encastat a terra, fixat a una base metàl·lica o muntat amb dau de formigó.
- Pal de formigó armat muntat amb dau de formigó.
- Columna d'acer muntada amb dau de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Encastat en el terra:
- Hissat, col·locació i anivellació del pal
- Ataconar amb terra del pou
- Fixat a una base de formigó:
- Formigonament del dau de formigó
- Hissat, col·locació i nivellació del pal
CONDICIONS GENERALS:
S'ha d'instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixat sòlidament a la base.
En el cas d'instal·lar-se directament encastats, el procediment a seguir ha de ser l'indicat
a l'apartat 11 de la instrucció MI BT 003 del REBT.
La fixació del pal de fusta a bases metàl·liques o de formigó s'ha de fer de tal manera que
el pal resti separat 15 cm de terra com a mínim.
Només s'han d'utilitzar tirants com a complement de resistència dels pals, en cas que ho
determini la DF.
Els ancoratges dels tirants s'han de fer sobre qualsevol element capaç d'aguantar els esforços
que aquests puguin transmetre.
Els tirants s'han de senyalitzar fins a una alçària de 2 m.
Els tirants han de portar tensors per a regular la seva tensió.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La fondària mínima d'encastament directament a terra ha de ser de 0,1 H + 0,5 m, essent H
l'alçària del pal en metres.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 50 mm
- Verticalitat: ± 10 mm/3 m
PAL D'ACER:
La posició de la creueta respecte a l'estesa dels conductors de la línia ha de ser la indicada
al projecte.
Ha de quedar feta la connexió a terra del pal, que ha de complir les especificacions fixades
en el seu plec de condicions. La connexió s'ha de fer per mitjà d'un terminal premsat al cable.
COL·LOCATS AMB DAU DE FORMIGÓ:
La base de formigó ha de sobresortir del terra com a mínim 15 cm amb una lleugera pendent per
tal de facilitar l'evacuació de l'aigua.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal
més 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant
la nit.
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
PALS DE FUSTA:
UNE-EN 12465:2002 Postes de madera para líneas aéreas. Requisitos de durabilidad.
PALS DE FORMIGÓ ARMAT:
UNE 21080:1984 Postes de hormigón armado no pretensado. Fabricación y ensayos.
FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
FHM -

ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FHM4001X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components
acoblats a aquests.
S'han considerat els elements següents:
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària
i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó.
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer
troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb
platina i cargols.
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària,
acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suports verticals, ancorats al paviment:
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Braç mural:
- Fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Creueta:
- Muntatge, fixació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE
72-402.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i
femelles.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 10 mm/3 m
- Posició: ± 50 mm
BRAÇ MURAL:
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i
femelles.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
CREUETA:
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una
brida(brida).
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de
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la mateixa.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de
taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal
més 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant
la nit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
SUPORTS VERTICALS:
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y
báculos de alumbrado de acero.
FP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
FP4 -

CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

FP43 - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FP43001X,FP43002X,FP434640.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques
i digitals, col·locats.
S'han contemplat els tipus de cables següents:
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat
S'han contemplat els tipus de col·locació següents:
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs
- Cables amb connectors als extrems, col·locats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:
- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció
- Marcat del cable
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
En cables amb connectors als extrems:
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La prova de servei ha d'estar feta.
S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.
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L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació.
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres
instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del
cercle circumscrit al feix dels conductors.
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix
compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions.
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal han d'estar
fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les
recomanacions del fabricant del cable.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades
al projecte.
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra
de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives.
S'ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte
amb arestes, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)
FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ4 -

PILONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQ43002X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment.
S'han considerat els tipus següents:
- Fita metàl·lica formada per tub d'acer.
- Fita de fosa
- Pilona esfèrica de formigó
- Pilona troncocònica de formigó
- Pilona de formigó amb forma especial
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació de l'element o del seu suport en el seu cas i apuntalament
- Amorterat o formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT.
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l'alçada especificada la DT o la que li sigui
pròpia segons el seu disseny.
L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre
de gravetat del mateix.
Les perforacions de l'element han de restar a la posició correcta.
L'element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant
el procés de l'obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.)
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Alçària: + 2 cm
- Verticalitat: ± 1°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions
a la base de suport o al paviment.
El forat on es col·loqui l'element ha d'estar humitejat i net de pols o altres objectes que
es puguin haver caigut dintre.
Una vegada col·locat l'element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i
tornant a repetir el procés.
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment.
L'element s'apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició
desitjada.
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posada
a l'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
FR - JARDINERIA
FR1 -

OPERACIONS PRÈVIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR114564.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operació consistent en l'eliminació de la part aèria de les herbes d'un terreny.
S'han considerat les operacions següents:
- Desbrossada de vores de camins (en franges), o de terrenys
- Recollida de brossa amb mitjans manuals
S'han considerat els mitjans següents:
- Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc
- Desbrossadora muntada en tractor
- Desbrossadora autopropulsada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Senyalització i protecció de la vegetació a conservar, i els elements urbans
- Desbrossada del terreny en dues o més passades
- Recollida de la brossa
CONDICIONS GENERALS:
A la superfície desbrossada no hi ha d'haver plantes d'alçada superior a 10 cm. La superfície
estarà neta de les restes dels vegetals tallats.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix
grau de compactació.
La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin
resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb tanques o proteccions,
segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han
de suspendre els treballs i avisar a la DF.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FR - JARDINERIA
FR2 -

CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL

FR24 - LLAURADA I CAVADA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR24001X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions de llaurada del terreny.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Llaurada del terreny
- Protecció del terreny llaurat
CONDICIONS GENERALS:
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Ha d'estar llaurada el 100% de la superfície indicada a la DT.
No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior
a 5 o 10 cm, en funció de l'ús previst.
La porositat ha de ser la indicada a la DT i en el seu defecte superior al 50% amb una relació
equilibrada entre macroporus i microporus.
La llaurada del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de
facilitar l'aeració de la terra. És aconsellable de fer-ho l'any abans, a la tardor.
Toleràncies d'execució:
- Fondària: ± 10%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans d'executar la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja
del terreny i l'espedregament, segons les especificacions de la DT.
Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas,
electricitat, etc.).
Si s'han d'aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s'ha de fer abans o a la
vegada que s'executa la partida.
S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny llaurat.
En cas d'imprevistos (olors de gas, pas de conduccions, restes de construccions, etc.) s'han
d'aturar els treballs i avisar la DF.
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FR - JARDINERIA
FR6 -

PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR61001X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes
- Palmàcies
- Arbusts i arbres de petit format
- Plantes enfiladisses
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Arbre:
- Amb l'arrel nua
- Amb pa de terra
- En contenidor
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa
- En contenidor
- Plantes de petit port:
- En alvèol forestal
- En test
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:
- Comprovació i preparació del terreny de plantació
- Replanteig del clot o rasa de plantació
- Extracció de les terres
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
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- Plantació de l'espècie vegetal
- Reblert del clot de plantació
- Primer reg
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas
- Plantes de petit port:
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Primer reg
ARBRES I ARBUSTS:
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell
original, per afavorir l'arrelament.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm
PLANTES:
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie
vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o
excessivament mullat.
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat
de camp.
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni
pèrdua de sòl.
ARBRES I ARBUSTS:
Fondària mínima de sòl treballat:
- Arbres: 90 cm
- Arbusts: 60 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):
- Arbres: 60 cm
- Arbusts: 40 cm
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa
de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions mínimes del clot de plantació:
- Arbres:
- Amplària: 2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra
- Fondària: fondària del sistema radical o pa de terra
- Arbusts:
- Amplària: diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i
vehicles.
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm,
compactant-les amb mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes
a un abocador autoritzat.
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura
interna del mateix.
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Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de
trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició
estable.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar
i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir
a trencar-lo i retirar-lo.
PLANTES:
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar
l'aireig del sòl.
Fondària mínima de sòl treballat: 35 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil: 10-15 cm
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes
dimensions d'aquest.
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Treballs de plantació.
ARBRES:
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Tècniques de plantació d'arbres.
FR - JARDINERIA
FR7 -

IMPLANTACIÓ DE GESPA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR7212J0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Implantació de gespa per diferents procediments.
S'han considerat els procediments següents:
- Sembra directa
- Hidrosembra
- Implantació de gespa en pa d'herba
- Implantació de gespa per rizosembra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Sembra directa:
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Sembra de les llavors
- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas
- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant corronat,
en el seu cas
- Primera sega, en el seu cas
- Protecció de la superfície sembrada
Hidrosembra:
- Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar
- Barreja de les llavors, l'aigua, l'encoixinament, l'adob, el bioactivador i
l'estabilitzador a la hidrosembradora
- Projecció de la barreja al terreny
- Protecció de la superfície sembrada
Hidrocobertura:
- Barreja de l'aigua, l'encoixinament i l'estabilitzador a la hidrosembradora
- Projecció de la barreja al terreny
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- Protecció de la superfície sembrada
Implantació de gespa en pa d'herba:
- Comprovació i preparació del llit de sembra
- Estesa dels pans d'herba
- Protecció de la superfície coberta
Implantació de gespa per rizosembra:
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Sembra o estesa dels fragments de planta
- Protecció de la superfície sembrada
CONDICIONS GENERALS:
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts
amb la màxima regularitat i uniformitat.
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.
SEMBRA DIRECTA:
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2.
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.
HIDROSEMBRA:
Projecció a pressió sobre el terreny d'una barreja d'aigua, llavors, fixador, fertilitzant
i encoixinament. Pot incloure coadjuvants biològics i additius.
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una quantitat recomanada
de 2 a 5 llavors/cm2.
L'acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l'adherència dels materials
projectats.
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:
Els pans d'herba han de recolzar correctament sobre la superfície del sòl. Les juntes han de
quedar ben ajustades.
Abans de la implantació dels pans d'herba, la superfície a implantar ha de tenir la consistència
de gra fi.
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
Si la implantació és en fileres o en forats, la quantitat de fragments de planta per hectàrea
ha de ser de l'ordre de 4 a 13 m3.
Si la implantació és a eixams, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha de ser de
l'ordre de 20 a 40 m3.
Abans de la implantació dels fragments de planta, la superfície a implantar ha de tenir la
consistència de gra fi.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en
condicions meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos
i els dies amb temperatures elevades.
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i
les llavors de males herbes.
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors
del sòl.
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de
difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm.
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions
en matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat
i reduir al màxim els riscs.
SEMBRA DIRECTA:
La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del
sòl sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit.
Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia.
En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta
del talús i a les voreres.
Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una
o dues vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior a 1 cm.
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar la primera sega.
No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa.
Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa.
HIDROSEMBRA:
A les zones de clima mediterrani s'ha de dur a terme a la fi de l'estiu-tardor o la fi de
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l'hivern-primavera i a les zones de clima subalpí a la fi de l'estiu.
Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que
s'inicia l'operació de sembra no han de transcòrrer més de 20 minuts.
No s'ha de començar l'execució de la hidrosembra fins que no s'hagi aconseguit una barreja
homogènia de tots els seus components.
S'ha d'executar des de la base del talús, de baix a dalt.
L'expulsió de la barreja s'ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag.
En cas que la quantitat d'encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o més, la hidrosembra
s'ha de fer en dues fases.
La barreja s'ha d'hidrosembrar uniformement a tota la zona d'implantació.
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:
Es pot realitzar durant quasi tot l'any, de març a desembre, preferentment a la primavera i
a la tardor.
Cal evitar realitzar-la a l'estiu, en cas contrari s'han d'extremar les mesures de protecció
en el transport, la implantació, el manteniment i en el reg.
Abans de col·locar-los cal humitejar o regar lleugerament els pans d'herba, per a que les arrels
no s'assequin i trobin immediatament humitat.
La distribució de les peces s'ha de fer a trencajunt. El pans d'herba s'han d'estendre al nivell
previst sobre el llit de sembra evitant el posterior trepig.
S'ha d'assegurar un bon contacte amb el sòl i evitar la presència de bosses d'aire. En cas
d'irregularitats del terreny, s'han de corregir aportant sorra rentada a sota del pa d'herba,
o bé allisant la superfície del llit de sembra.
Al final de l'operació d'estesa dels pans d'herba s'ha de regar.
En talussos els pans d'herba s'han d'estendre horitzontalment o diagonalment a la línia de
màxima pendent del talús i s'han de fixar al sòl mitjançant claus d'uns 20-30 cm de llargària.
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
S'ha d'implantar a la primavera i preferentment al inici de l'estiu.
Cal regar immediatament desprès de fer la implantació per evitar-ne la dessecació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
* NTJ 08G:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Sembra i implantació de gespes i prats.
HIDROSEMBRA:
* NTJ 08H:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Hidrosembres.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES:
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'executar l'hidrosembra.
- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg.
- Durant l'execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2,
es determinarà el contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra,
mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER A HIDROSEMBRES:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 -

DEMOLICIONS I ENDERROCS

G21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G21B4001,G21B001X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
- Desmuntatge de barana metàl·lica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
- Desmuntatge de senyal de trànsit
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de
transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions
d'ús.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i
femelles, i després les peces separadores.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
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construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 -

DEMOLICIONS I ENDERROCS

G21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G21D5QQA.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans
manuals o mecànics.
S'han considerat els elements següents:
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera
que mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions
de la DT.
POU:
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS
GD5 -

DRENATGES

GD57 - CUNETES REVESTIDES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GD57001X,GD571110.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de cuneta de diferents seccions, revestida de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar
- Excavació de les terres
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat, inclòs el pintat de les superfícies
interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant, tapat dels junts entre peces,
col·locació dels dispositius de sujecció i travament, aplomat i desmuntatge, retirada de
l'encofrat i de tot el material auxiliar
- Revestiment de la cuneta amb formigó
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
La cuneta ha de tenir la forma i dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les
determinades per la DF.
Ha de tenir el pendent especificat a la DT, o en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments
ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos
en dissolució.
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni
sotragades.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total
de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure
retracció del formigó.
Pàgina: 185

Projecte de millora superficial del camí del Crist Treballador a Sant Cugat
del Vallès, Fase 2.

Plec de Condicions Tècniques

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar
al ras del parament.
En l'execució del formigonat s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE,
en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de l'EHE) en funció
de les classes d'exposició.
La superfície de l'element ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Ha de tenir els junts de retracció i dilatació especificades en la DT o, en el seu defecte,
indicades per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
El gruix del revestiment de formigó no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han
de suspendre els treballs i avisar a la DF.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han
de referir totes les lectures topogràfiques.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix sense socavar.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
Abans de formigonar s'ha de comprovar l'anivellament, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin
la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han
de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó
no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.
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
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tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per
a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30
h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions
ambientals son molt favorables.
El formigó s'ha de posar en obra abans de començar l'adormiment. La seva temperatura ha de
ser superior a 5°C.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i
evitar danys al formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a
protegir la capa construïda.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front
d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la
DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >=
1,5 m.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó
no estès.
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front
de forma que no s'evapori l'aigua.
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el
formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació
química de la superfície del formigó fresc.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions
corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de
la regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat de la capa i mai abans de que
el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida als 28 dies.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària mesurat sobre el terreny.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».
I-

PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES

I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS
I2RA -

DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
I2RA8890,I2RA6680,I2RA001X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui
el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.

K-

PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

KP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
KPD -

INFRAESTRUCTURA COMÚ DE TELECOMUNICACIONS (ICT)

KPDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ICT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KPDZ001X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Materials auxiliars per a instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions
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(ICT).
S'han considerat els elements següents:
- Xassís repartidor per al suport de regletes de cables de parells
- Armari sense fons per al xassís repartidor
- Regletes per a cables de parells
- Elements de suport per a regletes
- Caixes de connexió per a cables de parells
- Derivador per a cable coaxial
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació i anivellació
CONDICIONS GENERALS:
Els diferents elements han de quedar sòlidament fixats als elements de suport.
La posició ha de ser fixada a la DT.
Han de quedar fetes totes les connexions per al seu correcte funcionament.
Toleràncies de col·locació:
- Posició: ±5mm
- Aplomat: ±2%
XASSIS REPARTIDOR, ARMARIS PER A XASSIS REPARTIDOR, ELEMENTS DE SUPORT PER A REGLETES, CAIXES
DE CONNEXIO PER A CABLE DE PARELLS:
Han d'anar fixats al parament per un mínim de quatre punts.
DERIVADORS:
Han d'anar fixats al parament per un mínim de dos punts.
Han de col.ocar-se a dintre dels registres corresponents.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Els elements han de quedar fixats pels punts disposats per a aquesta finalitat.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha
de verificar:
- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)
- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16
mm. Identificació de conductors o circuits
- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.
- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells,
inexistència de curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.
- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del
material.
- Verificar el funcionament de centraletes
- Verificar el funcionament dels aparells receptors
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu
i dades.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

M - PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'URBANITZACIÓ I EN
M2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
M21 -

DEMOLICIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
M219001X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
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Amidaments
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Pàg.:
01
01

F219FBA0
Num.

m

PRESSUPOST T121_10833_2020 AD
TREBALLS PREVIS I ENDERROCS CAMÍ

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

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Tram 2A

T

2

Límit amb BP-1417

49,000

49,000 C#*D#*E#*F#

3

Inici tram camí

12,750

12,750 C#*D#*E#*F#

4

Encontre amb c. Comte

9,700

9,700 C#*D#*E#*F#

5

Final tram camí

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

6

Tram 2B

7

Inici tram

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

8

Final tram

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

M219001X

Num.

m2

86,450

Refinament i anivellament mitjançat fresatge mecànic de paviments per cada cm de gruix, amb un gruix de fins
7 cm i a tot el paviment, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor,
carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Text

Tipus

1

Tram 2A

T

2

ENCAIXOS

3

Cruïlla amb BP-1417

4

Tram 2B

5

ENCAIXOS

[C]

[D]

30,000

4,000

287,000

1,000

30,000

4,000

[E]

[F]

G21D5QQA
Num.

4,000

1.148,000 C#*D#*E#*F#

T
120,000 C#*D#*E#*F#

m

Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària, amb parets de 15 cm de gruix, amb
compressor de dos martells pneumàtics i càrrega sobre camió

Text

Tipus

1

Tram 2A

T

2

Cuneta existent revestida

3

Altres

4

Previsió c. Comte

1.388,000

[C]

[D]

[E]

[F]

G21B4001
Num.

TOTAL Fórmula

250,000

250,000 C#*D#*E#*F#

25,000

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

T

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

T

TOTAL AMIDAMENT
2

1

u

275,000

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

Text

Tipus

1

Tram 2A

T

2

SV existent

[C]

6,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
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3

Tram 2B

4

SV existent

Pàg.:
T
4,000

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

5

G21B001X
Num.
1

u

Text

10,000

Desmuntatge i càrrega sobre camió de cartell informatiu existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions
Tipus

Cartells existents límit velocitat

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

F21Q001X
Num.

u

2,000

Retirada de pilona de fusta, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Text

Tipus

1

Tram 2B

T

2

Pilones existents a retirar

[C]

[D]

[E]

[F]

60,000

F21Q002X
Num.

u

60,000

Retirada de neumàtics parcialment soterrats i tapat de forats resultants. Càrrega manual i mecànica dels
pneumàtics sobre camió o contenidor

Text

Tipus

1

Tram 1

T

2

Estimació pneumàtics

[C]

[D]

[E]

[F]

35,000

F2131223
Num.
1

m3

Text

35,000

Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
Tipus

Previsió c. Comte

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

F2R540E0
Num.

m3

TOTAL Fórmula

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

9

TOTAL Fórmula

35,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

2

4,000

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Text

Tipus

1

Fressat

T

2

Fressat total

3

Demolició cuneta Tram 2A

4

Cuneta existent revestida

5

Demolició dau formigó SV

6

Senyals verticals existents

7

Demolició dau formigó cartells

8

Cartells existents

9

Demolició dau formigó pilones Tram 2B T

[C]

[D]

[E]

1.388,000

0,010

1,500

275,000

0,600

0,010

10,000

0,150

1,500

2,000

2,000

0,150

[F]

TOTAL Fórmula

20,820 C#*D#*E#*F#

T
1,500

2,475 C#*D#*E#*F#

T
2,250 C#*D#*E#*F#

T
1,500

0,900 C#*D#*E#*F#
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10

Pilones existents

11

Pals pilones

12

Pilones existents

13

Cartells reducció velocitat

14

Pàg.:
60,000

0,072

1,500

60,000

0,140

0,140

1,000

1,176 C#*D#*E#*F#

Plafó

2,000

2,500

1,750

0,008

0,070 C#*D#*E#*F#

15

Suports

4,000

0,002

4,500

0,036 C#*D#*E#*F#

16

Pneumàtics

17

Tram 1

35,000

7,000

0,010

2,450 C#*D#*E#*F#

6,480 C#*D#*E#*F#

T

T

T

TOTAL AMIDAMENT
10

F2RA73G1

Num.

m3

36,657

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Text

Tipus

1

Fressat

T

2

Fressat total

3

Demolició cuneta Tram 2A

4

Cuneta existent revestida

5

Demolició dau formigó SV

6

Senyals verticals existents

7

Demolició dau formigó cartells

8

Cartells existents

9

Demolició dau formigó pilones Tram 2B T

10

[C]

[D]

[E]

1.388,000

0,010

1,500

275,000

0,600

0,010

10,000

0,150

1,500

2,000

2,000

0,150

60,000

0,072

1,500

[F]

T
1,500

Num.

m3

2,250 C#*D#*E#*F#

T
1,500

32,925

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Text

Tipus

1

Pals pilones

T

2

Pilones existents

I2RA6680

Num.

m3

0,900 C#*D#*E#*F#

6,480 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

60,000

0,140

0,140

1,000

TOTAL AMIDAMENT
12

2,475 C#*D#*E#*F#

T

Pilones existents

I2RA8890

TOTAL Fórmula

20,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
11

3

TOTAL Fórmula

1,176 C#*D#*E#*F#
1,176

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Cartells reducció velocitat

T

2
3

Plafó

2,000

2,500

1,750

0,008

Suports

4,000

0,002

4,500
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

0,070 C#*D#*E#*F#
0,036 C#*D#*E#*F#
0,106
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13

I2RA001X
Num.

Pàg.:

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de neumàtics 0,10 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 160103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Text

Tipus

1

Pneumàtics

T

2

Tram 1

[C]

[D]

[E]

35,000

7,000

0,010

[F]

1

01
02

FR114564

Num.

m2

2,450

PRESSUPOST T121_10833_2020 AD
MOVIMENT DE TERRES PLATAFORMA CAMÍ

Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1 m i amb
menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i
sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues passades de màquina

Text

Tipus

[C]

[D]

1

Tram 2A, costat oest; sg. perfils

T

2

[E]

[F]

pk 0+75 - 1+00

25,000

0,750

18,750 C#*D#*E#*F#

3

pk 1+00 - 2+50

150,000

0,600

90,000 C#*D#*E#*F#

4

Tram 2B, costat oest; sg. perfils

5

pk 0+00 - 1+00

100,000

0,500

50,000 C#*D#*E#*F#

6

pk 1+00 - 1+25

25,000

0,800

20,000 C#*D#*E#*F#

7

pk 1+25 - 1+50

25,000

0,500

12,500 C#*D#*E#*F#

8

pk 1+50 - 1+75

25,000

1,000

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

9

pk 1+75 - 2+00

25,000

1,100

27,500 C#*D#*E#*F#

10

pk 2+00 - 2+25

25,000

0,750

18,750 C#*D#*E#*F#

11

pk 2+25 - 2+50

25,000

1,000

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

12

pk 2+50 - 2+66

16,000

1,000

16,000 C#*D#*E#*F#

13

Tram 1

14

Previsió camí

15

Altres

16

Previsió c. Comte

F221D6J2
Num.

TOTAL Fórmula

T

T
430,610

430,610 C#*D#*E#*F#

300,000

300,000 C#*D#*E#*F#

T

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL Fórmula

2,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

4

m3

1.034,110

Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Text

Tipus

[C]

[D]

1

Tram 2A, costat oest

T

2

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

pk 0+00 - 0+75

75,000

0,014

1,050 C#*D#*E#*F#

3

pk 0+75 - 1+00

25,000

0,180

4,500 C#*D#*E#*F#

4

pk 1+00 - 1+75

75,000

0,050

3,750 C#*D#*E#*F#

5

pk 1+75 - 2+50

75,000

0,034

2,550 C#*D#*E#*F#

6

Tram 2A, costat est

T
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7

pk 0+00 - 0+25

25,000

0,462

11,550 C#*D#*E#*F#

8

pk 0+25 - 0+50

25,000

0,529

13,225 C#*D#*E#*F#

9

pk 0+50 - 0+75

25,000

0,385

9,625 C#*D#*E#*F#

10

pk 0+75 - 1+00

25,000

0,256

6,400 C#*D#*E#*F#

11

pk 1+00 - 1+25

25,000

0,331

8,275 C#*D#*E#*F#

12

pk 1+25 - 1+50

25,000

0,480

12,000 C#*D#*E#*F#

13

pk 1+50 - 1+75

25,000

0,402

10,050 C#*D#*E#*F#

14

pk 1+75 - 2+00

25,000

0,490

12,250 C#*D#*E#*F#

15

pk 2+00 - 2+25

25,000

0,518

12,950 C#*D#*E#*F#

16

pk 2+25 - 2+50

25,000

0,529

13,225 C#*D#*E#*F#

17

pk 2+50 - 2+60

25,000

0,471

11,775 C#*D#*E#*F#

18

Tram 2B, costat oest

19

pk 0+00 - 0+25

25,000

0,029

0,725 C#*D#*E#*F#

20

pk 0+25 - 0+50

25,000

0,007

0,175 C#*D#*E#*F#

21

pk 0+50 - 0+75

25,000

0,009

0,225 C#*D#*E#*F#

22

pk 0+75 - 1+00

25,000

0,020

0,500 C#*D#*E#*F#

23

pk 1+00 - 1+25

25,000

0,018

0,450 C#*D#*E#*F#

24

pk 1+25 - 1+50

25,000

0,037

0,925 C#*D#*E#*F#

25

pk 1+50 - 1+75

25,000

0,093

2,325 C#*D#*E#*F#

26

pk 1+75 - 2+00

25,000

0,128

3,200 C#*D#*E#*F#

27

pk 2+00 - 2+25

25,000

0,093

2,325 C#*D#*E#*F#

28

pk 2+25 - 2+66

41,000

0,079

3,239 C#*D#*E#*F#

29

Tram 2B, costat est

30

pk 0+00 - 0+25

25,000

0,408

10,200 C#*D#*E#*F#

31

pk 0+25 - 0+50

25,000

0,407

10,175 C#*D#*E#*F#

32

pk 0+50 - 0+75

25,000

0,144

3,600 C#*D#*E#*F#

33

pk 0+75 - 1+00

25,000

0,142

3,550 C#*D#*E#*F#

34

pk 1+00 - 1+25

25,000

0,546

13,650 C#*D#*E#*F#

35

pk 1+25 - 1+50

25,000

0,028

0,700 C#*D#*E#*F#

36

pk 1+50 - 1+75

25,000

0,017

0,425 C#*D#*E#*F#

37

pk 1+75 - 2+00

25,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

38

pk 2+00 - 2+25

25,000

0,144

3,600 C#*D#*E#*F#

39

pk 2+25 - 2+50

25,000

0,507

12,675 C#*D#*E#*F#

40

pk 2+50 - 2+66

16,000

0,500

8,000 C#*D#*E#*F#

41

Tram 1

42

Previsió camí

430,610

0,200

86,122 C#*D#*E#*F#

43

CAIXA REBAIX

m2

gruix

44

Previsió extra caixa

2.630,000

0,150

T

T

T

T

394,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

F227T00F

m2

694,461

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

Text

Tipus

1

cunetes

T

2

Tram 2A

[C]

[D]

250,000

0,500

[E]

[F]

125,000 C#*D#*E#*F#

Tram 2B

266,000

0,500

133,000 C#*D#*E#*F#

4

Previsió camí vianants

265,000

2,000

530,000 C#*D#*E#*F#

250,000

2,000

500,000 C#*D#*E#*F#

6

Vial, superfície total

2.630,000

2.630,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

F222142A
Num.
1

m3

Text

3.918,000

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Tipus

Previsió c. Comte

[C]

[D]

[E]

[F]

50,000

F226120F
Num.

m3

50,000

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Text

Tipus

1

Tram 2B, costat est

T

2

pk 1+50 - 2+25

3

Tram 2B, costat oest

4

pk 1+00 - 1+25

5

Tram 1

6

Previsió camí

[C]

[D]

[E]

[F]

75,000

0,500

37,500 C#*D#*E#*F#

F2241010
Num.

TOTAL Fórmula

25,000

0,004

0,100 C#*D#*E#*F#

265,000

2,000

T

T
0,100

53,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

3

5

m2

6

90,600

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

Text

Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Tram 2A, costat oest

2

pk 0+75 - 1+00

25,000

0,250

6,250 C#*D#*E#*F#

3

pk 1+00 - 1+25

25,000

0,100

2,500 C#*D#*E#*F#

4

pk 1+25 - 1+50

25,000

0,050

1,250 C#*D#*E#*F#

5

pk 1+75 - 2+25

50,000

0,100

5,000 C#*D#*E#*F#

6

Tram 2B, costat oest

7

pk 1+00 - 1+25

25,000

0,300

7,500 C#*D#*E#*F#

8

pk 1+50 - 1+75

25,000

0,500

12,500 C#*D#*E#*F#

9

pk 1+75 - 2+00

25,000

0,600

15,000 C#*D#*E#*F#

10

pk 2+00 - 2+25

25,000

0,250

6,250 C#*D#*E#*F#

11

pk 2+25 - 2+66

41,000

0,500

20,500 C#*D#*E#*F#

T

TOTAL AMIDAMENT

76,750
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AMIDAMENTS
7

F2R35037
Num.

Pàg.:

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Text

Tipus

[C]

[D]

1

Balanç terres capítol 02

T

2

Excavació caixa paviment

3

[E]

[F]

694,461

1,300

902,799 C#*D#*E#*F#

Excavació localitzada

50,000

1,300

65,000 C#*D#*E#*F#

4

Terraplè amb material pròpia obra

90,600

1,300

-1

-117,780 C#*D#*E#*F#

5

Desbrossada

6

s/g partida desbrossada

1.034,110

0,100

1,300

134,434 C#*D#*E#*F#

F2RA9SB0
Num.

m3

984,453

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Text

Tipus

1

Desbrossada

T

2

s/g partida desbrossada

[C]

[D]

[E]

1.034,110

0,100

1,300

[F]

F2RA7LP1

Num.

m3

134,434

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Text

Tipus

[C]

[D]

1

Balanç terres capítol 02

T

2

Excavació caixa paviment

3
4

[E]

[F]

694,461

1,300

902,799 C#*D#*E#*F#

Excavació localitzada

50,000

1,300

65,000 C#*D#*E#*F#

Terraplè amb material pròpia obra

90,600

1,300

-1

Obra
Capítol

01
03

F9H11251
Num.

t

850,019

PRESSUPOST T121_10833_2020 AD
PAVIMENTS

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

Text

Tipus

1

Tram 2A

T

2

Cruïlla amb BP-1417

[C]

[D]

[E]

287,000

0,040

2,400

[F]

F9J13J40
Num.
1

m2

TOTAL Fórmula

27,552 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL Fórmula

-117,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

134,434 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL Fórmula

T

TOTAL AMIDAMENT
8

7

27,552

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Text

Tipus

Tram 2A

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

(85
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AMIDAMENTS
2

Pàg.:

Cruïlla amb BP-1417

287,000

287,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

ZPAAI005

pa

287,000

Partida alçada d'abonament íntegre per el desplaçament d'equips de pavimentació.
AMIDAMENT DIRECTE

4

F9H1001X
Num.

t

1,000

Mescla de material granulat seleccionat per a capa de rodadura, amb lligant aglomerant i termoplàstic obtingut
de resines naturals renovables, granulometria D-10, estès i compactat. Tipus ROGANATUR o similar.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Tram 2A

T

2

Pavimentació 5,0 m

5,000

260,000

0,060

2,400

187,200 C#*D#*E#*F#

3

Esquena d'ase

5,000

4,000

0,120

2,400

5,760 C#*D#*E#*F#

4

Entroncament amb inici

5,500

4,000

0,060

2,400

3,168 C#*D#*E#*F#

5

Tram 2B

6

Pavimentació 5,0 m

5,000

266,000

0,060

2,400

191,520 C#*D#*E#*F#

7

Sobreample fins a 6 m

1,000

31,000

0,060

2,400

4,464 C#*D#*E#*F#

8

Esquena d'ase

5,000

4,000

0,120

2,400

5,760 C#*D#*E#*F#

5,000

4,000

0,120

2,400

5,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
F931001X
Num.

m3

403,632

Paviment amb barreja de tot-u artificial i sauló, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Text

Tipus

1

Tram 2A

T

2

Camí vianants

3

Tram 2B

4

Camí vianants

5

Tram Fase 1

6

Camí vianants

T

T

[C]

[D]

Superfície

Espessor

617,700

0,200

Superfície

Espessor

617,720

0,200

Superfície

Espessor

430,610

0,200

[E]

[F]

M9RZU01X
Num.

u

123,544 C#*D#*E#*F#

86,122 C#*D#*E#*F#
333,206

Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, amb
morter de ciment

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

1

Tram 2A

T

2

Tapes existent alçada c. Comte

2,000

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

3

Camí alçada c. Comte

2,000

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

4

Tram 2B

5

Tapa existent hidrant

1,000

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

F9G16732

[F]

TOTAL Fórmula

T

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL Fórmula

123,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

T

9

5

8

m3

5,000

Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat,
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat
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Num.
1

Pàg.:

Text

Tipus

Previsió c. Comte

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

F931201J
Num.

m3

10,000

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

Text

Tipus

1

[C]

[D]

2.630,000

0,250

[E]

[F]

1

01
04

GD57001X
Num.

m

657,500

PRESSUPOST T121_10833_2020 AD
DRENATGE

Cuneta triangular asimètrica transitable de 0,5 m d'amplària i 0,10 m de fondària, estabilitzada in situ, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

Text

Tipus

1

Tram 2A

T

2

Cuneta estabilitzada costat oest

3

Tram 2B

4
5

[C]

[D]

[E]

[F]

260,000 C#*D#*E#*F#

Cuneta estabilitzada costat oest

265,580

265,580 C#*D#*E#*F#

TRAM JA EXECUTAT

265,000

265,000 C#*D#*E#*F#

GD571110

Num.
1

T

m

790,580

Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat i càrrega dels materials resultants

Text

Tipus

Previsió c. Comte

[C]

[D]

[E]

[F]

50,000

Obra
Capítol

01
05

FQ43002X
Num.

u

TOTAL Fórmula

50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

260,000

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL Fórmula

657,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

9

50,000

PRESSUPOST T121_10833_2020 AD
MOBILIARI URBÀ

Pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidrófuga, de secció quadrada, de 1000 mm
d'alçària i de 150x150mm, ancorada amb dau de formigó

Text

Tipus

1

Tram 2B

T

2

Pilones noves

3

Tram 2A

4

Pilones noves

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

62,000

62,000 C#*D#*E#*F#

231,000

231,000 C#*D#*E#*F#

T
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
2

HBC1B001
Num.
1

U

293,000

Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

Text

Tipus

50% TOTAL NOVES I INSTAL·LADES

[C]

[D]

[E]

[F]

300,000

1

01
06
01

FBA16515

Num.
1

m

300,000

PRESSUPOST T121_10833_2020 AD
SENYALITZACIÓ
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Text

Tipus

Previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

400,000

FBA31515

Num.

m2

Tipus

1

Tram 2A

T

2

Esquena ase

3

Cruïlla amb BP-1417
Tram 2B

5

Esquena ase

400,000

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

Text

4

[C]

[D]

[E]

1,000

5,000

4,000

[F]

120,000

120,000 C#*D#*E#*F#

T
2,000

Obra
Capítol
Subcapítol 1

01
06
02

FBB13111
Num.

TOTAL Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#

5,000

4,000

40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

400,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

300,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Subcapítol 1

10

u

180,000

PRESSUPOST T121_10833_2020 AD
SENYALITZACIÓ
SENYALITZACIÓ VERTICAL

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Text

Tipus

1

Tram 2A

T

2

Esquena d'ase (P-15a)

3

Tram 2B

4

Esquena d'ase (P-15a)

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2,000

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

4,000

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

T
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Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
2

FBB13251
Num.

u

6,000

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Text

Tipus

1

Tram 2A

T

2

Esquena d'ase (vel. 30 km/h)

6

Tram 2B

7

Esquena d'ase (vel. 30 km/h)

[C]

[D]

[E]

[F]

FBB13351
Num.

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

4,000

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

T

u

6,000

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Text

Tipus

1

Tram 2A

T

2

Stop (R2)

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

FBBZ3011
Num.

m

1,000

Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Text

Tipus

[C]

[D]

1

Tram 2A

T

2

[E]

[F]

2 plaques

2,000

4,200

8,400 C#*D#*E#*F#

3

1 placa

1,000

3,600

3,600 C#*D#*E#*F#

4

Tram 2B

5

2 plaques

4,000

4,200

16,800 C#*D#*E#*F#

6

Altres

FBBZA003

Num.

T

u

28,800

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

1

Tram 2A

T

2

2 plaques

2,000

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

3

1 placa

1,000

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

4

Tram 2B

5

2 plaques

4,000

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

6

Altres

FBB1001X

[F]

TOTAL Fórmula

T

T
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

T

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

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

4

TOTAL Fórmula

2,000

TOTAL AMIDAMENT
3

11

u

7,000

Instal·lació de senyalització vertical de qualsevol tipus, amb fixació mecànica, sense subministramente de
senyal.
(85

Projecte de millora superficial del Camí del Crist Treballador a St. Cugat del Vallès, Fase 2

AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

SV existent a recol·locar

T

2

Tram 2A

2,000

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

3

Tram 2B

4,000

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

Obra
Capítol

1

01
07

FR24001X

Num.

m2

PRESSUPOST T121_10833_2020 AD
RESTAURACIÓ PAISATJÍSTICA

Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a
54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball d'1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 12 %. Posterior
sembra de barreja de llavors mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb
sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior

Text

Tipus

1

Tram Fase 1

T

2

Superfície previsió

FR7212J0

Num.

[C]

[D]

265,000

7,000

[E]

[F]

m2

1.855,000

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície < 500 m2

Text

Tipus

1

Tram Fase 1

T

2

Superfície previsió costat oest

FR61001X

Num.
1

u

[C]

[D]

265,000

1,000

[E]

[F]

265,000 C#*D#*E#*F#

Tipus

Previsió zona tram 1

[C]

[D]

[E]

20,000

F219FBC0

01
08
01
01

m

265,000

[F]

TOTAL Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

Plantació d'espècies arbustives i arbòries auctòctones, amb pa de terra o contenidor, de dimensions i
característiques a determinar per a la Direcció Facultativa, exavació del clot amb mitjans mecànics, reblert del
clot i substitució parcial de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i gestió de terres sobrants.

Text

Obra
Capítol
Subcapítol 1
Subcapítol 2

TOTAL Fórmula

1.855,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

6,000

TOTAL AMIDAMENT
2

12

20,000

PRESSUPOST T121_10833_2020 AD
CONTROL D'ACCÉS
ALIMENTACIÓ
OBRA CIVIL

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir
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Pàg.:

Text

Tipus

1

Canalització per calçada

T

2

c. Llaceres

[C]

[D]

2,000

8,150

[E]

[F]

F2194XL5
Num.

m2

16,300

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

Text

Tipus

1

Canalització calçada

T

2

c. Llaceres

[C]

[D]

[E]

8,150

0,400

2,000

[F]

F2191305
Num.

m

6,520

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

Text

Tipus

1

Canalització calçada

T

2

c. Llaceres

[C]

[D]

2,000

0,400

[E]

[F]

F2194JE1
Num.

m2

0,800

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

Text

Tipus

[C]

[D]

1

Canalització vorera

T

2
3
4

c. Comte

9,050

0,400

5

Pericons

3,000

0,400

[E]

[F]

c. Llaceres nord

3,550

0,400

1,420 C#*D#*E#*F#

c. Llaceres sud

23,335

0,400

9,334 C#*D#*E#*F#

F2225432
Num.

m3

TOTAL Fórmula

3,620 C#*D#*E#*F#
0,400

0,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

0,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

6,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

16,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

13

14,854

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

1

Canalització calçada

T

2

c. Llaceres

3

Canalització vorera

4

[F]

TOTAL Fórmula

8,150

0,400

0,700

2,282 C#*D#*E#*F#

c. Llaceres nord

3,550

0,400

0,400

0,568 C#*D#*E#*F#

5

(sobre excavació per presència
serveis)

3,550

0,400

1,000

1,420 C#*D#*E#*F#

6

c. Llaceres sud

23,335

0,400

0,400

3,734 C#*D#*E#*F#

7

c. Comte

9,050

0,400

0,400

1,448 C#*D#*E#*F#

8

Pericons

3,000

0,160

0,450

0,216 C#*D#*E#*F#

T
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Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
6

FDG5002X

Num.

m

9,668

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 75 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Canalització vorera

T

2

c. Llaceres nord

3,550

3,550 C#*D#*E#*F#

3

c. Llaceres sud

23,335

23,335 C#*D#*E#*F#

4

c. Comte

9,050

9,050 C#*D#*E#*F#

5

connexions

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

FDG5003X

Num.

m

Canalització amb tres tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment fins a base del paviment a reposar amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Text

Tipus

1

Canalització calçada

T

2

c. Llaceres

[C]

[D]

[E]

[F]

8,150

FDGZU010
Num.

m

8,150

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Text

Tipus

1

Canalització vorera

T

2

c. Llaceres nord

3,550

3,550 C#*D#*E#*F#

3

c. Llaceres sud

23,335

23,335 C#*D#*E#*F#

4

c. Comte

9,050

9,050 C#*D#*E#*F#

5

Canalització calçada

6

c. Llaceres

8,150

8,150 C#*D#*E#*F#

FDGZ001X
Num.

[C]

[D]

[E]

[F]

u

44,085

Placa de protecció de cables soterrats, de polietilè, de 250 mm d'amplada i 1 m de longitud, color groc, amb
l'inscripció ´´ATENCIÓ! CABLES ELÈCTRICS´´ i triangle de risc elèctric.

Text

Tipus

1

Canalització vorera

T

2

c. Llaceres nord

F2285B0F
Num.

Text

m3

TOTAL Fórmula

T

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

TOTAL Fórmula

8,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL Fórmula

37,935

TOTAL AMIDAMENT
8

14

5,000

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula
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Pàg.:

1

Canalització vorera

2

c. Llaceres nord

3,550

0,100

3

(sobre excavació per presència
serveis)

3,550

0,400

4

c. Llaceres sud

23,335

0,100

2,334 C#*D#*E#*F#

5

c. Comte

9,050

0,100

0,905 C#*D#*E#*F#

T
0,355 C#*D#*E#*F#
1,000

1,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
11

F2R540E0
Num.

m3

5,014

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Partides enderrocs i demolicions

T

2

s/g demolició pav. MBC

3,260

0,200

2,000

1,500

1,956 C#*D#*E#*F#

3

s/g demolició vorada+formigó

0,800

0,150

0,150

1,500

0,027 C#*D#*E#*F#

4

s/g demolició pav. panot+formigó

14,854

0,200

1,500

4,456 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
12

F2RA73G1

Num.

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Partides enderrocs i demolicions

T

2

s/g demolició pav. MBC

3,260

0,200

2,000

1,500

1,956 C#*D#*E#*F#

3

s/g demolició vorada+formigó

0,800

0,150

0,150

1,500

0,027 C#*D#*E#*F#

4

s/g demolició pav. panot+formigó

14,854

0,200

1,500

4,456 C#*D#*E#*F#

F2R450E0
Num.

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

Text

Tipus

1

Excavació

T

2

s/g partida excavació

3

Reblert

4

s/g partida reblert

F2RA7LP1

Num.

TOTAL Fórmula

6,439

[C]

[D]

9,668

1,300

5,014

1,300

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

12,568 C#*D#*E#*F#

T
-1
TOTAL AMIDAMENT

14

TOTAL Fórmula

6,439

TOTAL AMIDAMENT
13

15

m3

-6,518 C#*D#*E#*F#
6,050

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Text

Tipus

1

Excavació

T

2

s/g partida excavació

3

Reblert

[C]

[D]

9,668

1,300

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

12,568 C#*D#*E#*F#

T
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AMIDAMENTS
4

Pàg.:

s/g partida reblert

5,014

1,300

-1,000
TOTAL AMIDAMENT

15

F936NM11

Num.
1

m3

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat

Text

Tipus

Canalització vorera

T

[C]

[D]

[E]

[F]

c. Llaceres nord

3,550

0,150

0,533 C#*D#*E#*F#

3

c. Llaceres sud

23,335

0,150

3,500 C#*D#*E#*F#

4

c. Comte

9,050

0,150

1,358 C#*D#*E#*F#

F9E1311G

m2

5,391

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Text

Tipus

[C]

[D]

1

Canalització vorera

T

2

[E]

[F]

c. Llaceres nord

3,550

0,400

1,420 C#*D#*E#*F#

3

c. Llaceres sud

23,335

0,400

9,334 C#*D#*E#*F#

4

c. Comte

9,050

0,400

3,620 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F9H11251
Num.

t

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

Text

Tipus

1

Canalització calçada

T

2

c. Llaceres capa rodadura

F9H11B52
Num.

t

[C]

[D]

[E]

[F]

8,150

0,400

0,100

2,400

Tipus

1

Canalització calçada

T

2

c. Llaceres capa intermèdia

Num.

t

0,782 C#*D#*E#*F#

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

Text

F9H11J52

TOTAL Fórmula

0,782

[C]

[D]

[E]

[F]

8,150

0,400

0,100

2,400

TOTAL AMIDAMENT
19

TOTAL Fórmula

14,374

TOTAL AMIDAMENT
18

TOTAL Fórmula

2

Num.

17

-6,518 C#*D#*E#*F#
6,050

TOTAL AMIDAMENT
16

16

TOTAL Fórmula

0,782 C#*D#*E#*F#
0,782

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Text

Tipus

1

Canalització calçada

T

2

c. Llaceres capa base

[C]

[D]

[E]

[F]

8,150

0,400

0,200

2,400

TOTAL Fórmula

1,565 C#*D#*E#*F#
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Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
20

F9J13J40
Num.

m2

1,565

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Text

Tipus

T

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Canalització calçada
c. Llaceres capa base - intermèdia

8,150

0,400

3,260 C#*D#*E#*F#

3

c. Llaceres capa intermèdia - rodadura

8,150

0,400

3,260 C#*D#*E#*F#

F9J12E40
Num.

m2

6,520

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Text

Tipus

1

Canalització calçada

T

2

c. Llaceres formigó-capa base

[C]

[D]

8,150

0,400

[E]

[F]

FBA31515

Num.

m2

3,260

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

Text

Tipus

1

Canalització calçada c. Llaceres

T

2

Pas de vianants

[C]

[D]

4,000

8,500

[E]

[F]

FDK262B7
Num.

u

Tipus

T

1

Canalització calçada

2

Pas calçada

3

Connexió amb punt de llum

4

c. Comte

[C]

[D]

[E]

FG414F9F

01
08
01
02

u

[F]

TOTAL Fórmula

2,000

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

1,000

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

T

TOTAL AMIDAMENT

1

34,000

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Text

Obra
Capítol
Subcapítol 1
Subcapítol 2

TOTAL Fórmula

34,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

23

TOTAL Fórmula

3,260 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

22

TOTAL Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT
21

17

3,000

PRESSUPOST T121_10833_2020 AD
CONTROL D'ACCÉS
ALIMENTACIÓ
EQUIPS/INSTAL·LACIONS

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE

2,000
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AMIDAMENTS
2

3

4

FG4242JH

FG14001X

FG319364
Num.

u

h

m

Text

Pàg.:

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
AMIDAMENT DIRECTE

2,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Adequació de l'armari existent.

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 10
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
Tipus

[C]

1

Canalització

50,000

2

Connexions

2,000

[D]

[E]

FHM4001X

u

[F]

TOTAL Fórmula

50,000 C#*D#*E#*F#
10,000

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

70,000

Subministrament i col·locació de tub d'acer amb imprimació antioxidant, per a conversió aèreo-subterrànea
AMIDAMENT DIRECTE

6

FG15001X

u

3,000

Caixa estanca quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

7

FG31D568

m

FG15002X

u

FGF3001X

u

EPA1001X

u

FP434640

m

EG8P001X

u

EG8P002X

u

15,000

Software ANPR sobre servidor. Detecció i reconeixement de placa de matricula en baixa velocitat,Vax ALPR
PC.
AMIDAMENT DIRECTE

13

1,000

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal
AMIDAMENT DIRECTE

12

50,000

Subministrament i col·locació de càmera IP megapixel model AXIS CAM IP D/E 5MP IR 30H P1447 LE, inclou
adaptador i muntatge de càmera a columna/pal de fusta.
AMIDAMENT DIRECTE

11

6,000

Reposició de pinça per a cable aeri tipus RZ
AMIDAMENT DIRECTE

10

600,000

Subministrament i col·locació de caixa de connexió, amb fusibles i subjecció al fanal.
AMIDAMENT DIRECTE

9

1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x
10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri
AMIDAMENT DIRECTE

8

18

1,000

Posada a punt del sistema de reconeixement de matricules. Inclou treballs de tècnics professionals i supervisió
d'un director tècnic de Projecte. No inclou la integració amb el sistema Milestone.
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AMIDAMENT DIRECTE
14

FBB1002X

u

FHZNLEPX

u

1

FP43001X

01
08
02

m

FP43002X

m

Subministrament i instal·lació de jumper bifibra fins a 2 m SC/APC-SC/APC o SC/APC-LC/UPC

FP74001X

u

KG8L001X

u

KPDZ001X

u

EP7E001X

u

EP7E002X

u

EP7E003X

u

FHZN001X

u

1,000

Submnistrament i instal·lació de repartidor de Coure de 19´´, RJ45 de 24 ports, amb tots els móduls.
AMIDAMENT DIRECTE

9

1,000

Subministrament i instal·lació de miniGbic (SFP) HP Procurve LX-LC (Monomode) o similar.
AMIDAMENT DIRECTE

8

1,000

Suministrament i instal·lació de Switch HP/Aruba Procurve 2530G PoE de 8 ports, referència J9774A, col·locat i
connectat.
AMIDAMENT DIRECTE

7

1,000

Submnistrament i Instal·lació de repartidor (RFO) de 19´´ i amb 24 connectors. Totalment equipat.
AMIDAMENT DIRECTE

6

1,000

Router 4G industrial, amb antena externa, muntat i connectat.
AMIDAMENT DIRECTE

5

10,000

Subministrament i instal·lació d'armari intempèrie de TELECOMUNICACIONS, amb bastidor de 19´´,
proteccions elèctriques, 3 endolls, 2 passafils horitzontals, safata per equipament i connectat amb presa de
terra. Amb clau i pany Winkhaus normalitzat Ajuntament St Cugat.
AMIDAMENT DIRECTE

4

2,000

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i doble coberta de PVC, per exteriors, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, acabat
en un repartidor o PTR
AMIDAMENT DIRECTE

3

1,000

PRESSUPOST T121_10833_2020 AD
CONTROL D'ACCÉS
CONNECTIVITAT I INTEGRACIÓ XARXA MUNICIPAL

AMIDAMENT DIRECTE
2

3,000

Redacció del projecte as built, tràmits i totes les tasques necessàries per a la legalització completa de la
instal·lació de control d'accés, inclou plànols, conjunt de verificacions, entre elles el càlcul de la caigua de
tensió, i validació final de tota la instal·lació per part del mantenidor, fitxa informàtica, taxes i certificats, inclòs
tota la documentació i gestions pertinents
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Subcapítol 1

1,000

Subministrament i col·locació de placa circular 60 cm de control fotogràfic d'acer galvanitzat i nivell retrorreflexió
2. Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE

15

19

1,000

Treballs d'instal·lació, confguració, actualització i integració del nou equipament als sistemes de monitorització
municipals, a realitzar per l'empresa mantenidora vigent.
(85

Projecte de millora superficial del Camí del Crist Treballador a St. Cugat del Vallès, Fase 2

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
10

EG8P003X

u

EPA1002X

u

1

01
09

ZPAAI004

pa

1

Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus indirectes de la construcció generats duran
l'execució de les obres

01
10

ZPAAI002

pa

1

Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut de l'obra

01
11

ZPAAI003

pa

1,000

PRESSUPOST T121_10833_2020 AD
SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

1,000

PRESSUPOST T121_10833_2020 AD
GESTIÓ DE RESIDUS

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

1,000

Subministrament i instal·lació de càmera AXIS model P1785-LE, o superior per a Lectura de Matricules. Amb tot
els accessoris necessaris per la seva col·locació.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

1,000

Submnistrament de Llicència Milestone Corporate per càmera fixe d'interior o exterior, amb el CarePlus inclós
fins 31/12/2020
AMIDAMENT DIRECTE

11

20

1,000

PRESSUPOST T121_10833_2020 AD
CONTROL DE QUALITAT

Partida alçada a justificar per a la realització del control de qualitat a l'obra, segons el Pla de Control validat per
la Direcció d'Obra.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/06/21

Pàg.:

1

NÚMERO

CODI

P- 1

EG8P001X

u

Software ANPR sobre servidor. Detecció i reconeixement de placa de matricula en baixa
velocitat,Vax ALPR PC.
(MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

1.644,23 €

P- 2

EG8P002X

u

Posada a punt del sistema de reconeixement de matricules. Inclou treballs de tècnics professionals
i supervisió d'un director tècnic de Projecte. No inclou la integració amb el sistema Milestone.
(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

217,19 €

P- 3

EG8P003X

u

Submnistrament de Llicència Milestone Corporate per càmera fixe d'interior o exterior, amb el
CarePlus inclós fins 31/12/2020
(TRES-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

319,40 €

P- 4

EP7E001X

u

Suministrament i instal·lació de Switch HP/Aruba Procurve 2530G PoE de 8 ports, referència
J9774A, col·locat i connectat.
(VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

859,81 €

P- 5

EP7E002X

u

Subministrament i instal·lació de miniGbic (SFP) HP Procurve LX-LC (Monomode) o similar.
(TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

344,01 €

P- 6

EP7E003X

u

Submnistrament i instal·lació de repartidor de Coure de 19´´, RJ45 de 24 ports, amb tots els
móduls.
(NORANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

90,75 €

P- 7

EPA1001X

u

Subministrament i col·locació de càmera IP megapixel model AXIS CAM IP D/E 5MP IR 30H P1447
LE, inclou adaptador i muntatge de càmera a columna/pal de fusta.
(MIL TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

1.334,72 €

P- 8

EPA1002X

u

Subministrament i instal·lació de càmera AXIS model P1785-LE, o superior per a Lectura de
Matricules. Amb tot els accessoris necessaris per la seva col·locació.
(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

1.450,11 €

P- 9

F2131223

m3

Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió
(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

46,60 €

P- 10

F2191305

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

4,35 €

P- 11

F2194JE1

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
(DISSET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

17,14 €

P- 12

F2194XL5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

4,37 €

P- 13

F219FBA0

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
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

4,54 €

P- 14

F219FBC0

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

5,15 €

P- 15

F21Q001X

u

Retirada de pilona de fusta, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

7,39 €

P- 16

F21Q002X

u

Retirada de neumàtics parcialment soterrats i tapat de forats resultants. Càrrega manual i mecànica
dels pneumàtics sobre camió o contenidor
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

29,81 €
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P- 17

F221D6J2

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió
(SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

7,07 €

P- 18

F222142A

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
(VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

8,29 €

P- 19

F2225432

m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

15,22 €

P- 20

F2241010

m2

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

1,88 €

P- 21

F226120F

m3

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

6,92 €

P- 22

F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

1,53 €

P- 23

F2285B0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM
(DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

19,11 €

P- 24

F2R35037

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

5,73 €

P- 25

F2R450E0

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

26,43 €

P- 26

F2R540E0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

25,75 €

P- 27

F2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

23,92 €

P- 28

F2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
(SET EUROS)

7,00 €

P- 29

F2RA9SB0

m3

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

25,63 €

P- 30

F931001X

m3

Paviment amb barreja de tot-u artificial i sauló, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

34,47 €

P- 31

F931201J

m3

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
(VINT-I-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

27,09 €
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P- 32

F936NM11

m3

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb
estesa i piconatge manual, acabat reglejat
(VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

83,67 €

P- 33

F9E1311G

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

38,16 €

P- 34

F9G16732

m3

Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat
(CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

111,69 €

P- 35

F9H1001X

t

Mescla de material granulat seleccionat per a capa de rodadura, amb lligant aglomerant i
termoplàstic obtingut de resines naturals renovables, granulometria D-10, estès i compactat. Tipus
ROGANATUR o similar.
(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

185,03 €

P- 36

F9H11251

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

66,83 €

P- 37

F9H11B52

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
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

62,71 €

P- 38

F9H11J52

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

62,41 €

P- 39

F9J12E40

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

0,44 €

P- 40

F9J13J40

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

0,45 €

P- 41

FBA16515

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització
(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

0,80 €

P- 42

FBA31515

m2

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

9,51 €

P- 43

FBB1001X

u

Instal·lació de senyalització vertical de qualsevol tipus, amb fixació mecànica, sense
subministramente de senyal.
(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

32,88 €

P- 44

FBB1002X

u

Subministrament i col·locació de placa circular 60 cm de control fotogràfic d'acer galvanitzat i nivell
retrorreflexió 2. Tot inclòs.
(CENT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

100,03 €

P- 45

FBB13111

u

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

65,79 €

P- 46

FBB13251

u

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament
(SETANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

72,17 €
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P- 47

FBB13351

u

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament
(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

86,81 €

P- 48

FBBZ3011

m

Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base
(VINT-I-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

28,02 €

P- 49

FBBZA003

u

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90
mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la
placa base i formigonament del dau
(CENT QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

104,21 €

P- 50

FDG5002X

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 75 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

13,89 €

P- 51

FDG5003X

m

Canalització amb tres tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment fins a base del paviment a reposar amb formigó HM-20/P/20/I, fil
guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

28,27 €

P- 52

FDGZ001X

u

Placa de protecció de cables soterrats, de polietilè, de 250 mm d'amplada i 1 m de longitud, color
groc, amb l'inscripció ´´ATENCIÓ! CABLES ELÈCTRICS´´ i triangle de risc elèctric.
(VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

8,92 €

P- 53

FDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1,84 €

P- 54

FDK262B7

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació
(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

289,58 €

P- 55

FG14001X

h

Adequació de l'armari existent.
(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

27,87 €

P- 56

FG15001X

u

Caixa estanca quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment
(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

33,94 €

P- 57

FG15002X

u

Subministrament i col·locació de caixa de connexió, amb fusibles i subjecció al fanal.
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

25,60 €

P- 58

FG319364

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de
secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
(CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

5,30 €

P- 59

FG31D568

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri
(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

6,48 €

P- 60

FG414F9F

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

55,78 €

P- 61

FG4242JH

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

195,80 €
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P- 62

FGF3001X

u

Reposició de pinça per a cable aeri tipus RZ
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P- 63

FHM4001X

u

Subministrament i col·locació de tub d'acer amb imprimació antioxidant, per a conversió
aèreo-subterrànea
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

139,03 €

P- 64

FHZN001X

u

Treballs d'instal·lació, confguració, actualització i integració del nou equipament als sistemes de
monitorització municipals, a realitzar per l'empresa mantenidora vigent.
(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

850,50 €

P- 65

FHZNLEPX

u

Redacció del projecte as built, tràmits i totes les tasques necessàries per a la legalització completa
de la instal·lació de control d'accés, inclou plànols, conjunt de verificacions, entre elles el càlcul de
la caigua de tensió, i validació final de tota la instal·lació per part del mantenidor, fitxa informàtica,
taxes i certificats, inclòs tota la documentació i gestions pertinents
(NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

950,15 €

P- 66

FP43001X

m

Subministrament i instal·lació de jumper bifibra fins a 2 m SC/APC-SC/APC o SC/APC-LC/UPC
(SETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P- 67

FP43002X

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP,
aïllament de poliolefina i doble coberta de PVC, per exteriors, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, acabat en un repartidor o PTR
(UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

1,37 €

P- 68

FP434640

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal
(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

1,49 €

P- 69

FP74001X

u

Subministrament i instal·lació d'armari intempèrie de TELECOMUNICACIONS, amb bastidor de
19´´, proteccions elèctriques, 3 endolls, 2 passafils horitzontals, safata per equipament i connectat
amb presa de terra. Amb clau i pany Winkhaus normalitzat Ajuntament St Cugat.
(MIL CINC-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

1.540,03 €

P- 70

FQ43002X

u

Pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidrófuga, de secció quadrada, de
1000 mm d'alçària i de 150x150mm, ancorada amb dau de formigó
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

54,97 €

P- 71

FR114564

m2

Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària de brossa de fins a 1
m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb
braç desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de
dues passades de màquina
(ZERO EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

0,19 €

P- 72

FR24001X

m2

Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a
39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de treball d'1,8 a 2,39 m, per a un pendent
inferior al 12 %. Posterior sembra de barreja de llavors mixta amb addició d'espècies arbustives i/o
de flor segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície <
500 m2, incloent el corronat posterior
(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

1,24 €

P- 73

FR61001X

u

Plantació d'espècies arbustives i arbòries auctòctones, amb pa de terra o contenidor, de
dimensions i característiques a determinar per a la Direcció Facultativa, exavació del clot amb
mitjans mecànics, reblert del clot i substitució parcial de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i gestió de terres sobrants.

316,94 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
17,65 €

16,94 €

(TRES-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P- 74

FR7212J0

m2

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de
flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2
(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1,74 €

Projecte de millora superficial del Camí del Crist Treballador a St. Cugat del Vallès, Fase 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/06/21

Pàg.:

6

NÚMERO

CODI

P- 75

G21B001X

u

Desmuntatge i càrrega sobre camió de cartell informatiu existent, de qualsevol tipus, inclòs suports
i demolició de fonamentacions
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

38,22 €

P- 76

G21B4001

u

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions
(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

32,76 €

P- 77

G21D5QQA

m

Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària, amb parets de 15 cm de
gruix, amb compressor de dos martells pneumàtics i càrrega sobre camió
(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

6,98 €

P- 78

GD57001X

m

Cuneta triangular asimètrica transitable de 0,5 m d'amplària i 0,10 m de fondària, estabilitzada in
situ, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants
(NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

9,89 €

P- 79

GD571110

m

Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de
10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

15,42 €

P- 80

HBC1B001

U

Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge
inclòs
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

3,57 €

P- 81

I2RA001X

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de neumàtics 0,10 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 160103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
(NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

9,15 €

P- 82

I2RA6680

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(MENYS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

-28,48 €

P- 83

I2RA8890

m3

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

9,74 €

P- 84

KG8L001X

u

Router 4G industrial, amb antena externa, muntat i connectat.
(TRES-CENTS EUROS)

300,00 €

P- 85

KPDZ001X

u

Submnistrament i Instal·lació de repartidor (RFO) de 19´´ i amb 24 connectors. Totalment equipat.
(TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

355,75 €

P- 86

M219001X

m2

Refinament i anivellament mitjançat fresatge mecànic de paviments per cada cm de gruix, amb un
gruix de fins 7 cm i a tot el paviment, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

0,57 €

P- 87

M9RZU01X

u

Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres
serveis, amb morter de ciment
(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

97,51 €

P- 88

ZPAAI002

pa

Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut de l'obra
(DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

2.750,00 €

P- 89

ZPAAI003

pa

Partida alçada a justificar per a la realització del control de qualitat a l'obra, segons el Pla de
Control validat per la Direcció d'Obra.

2.100,00 €

UA

DESCRIPCIÓ

(DOS MIL CENT EUROS)

PREU

Projecte de millora superficial del Camí del Crist Treballador a St. Cugat del Vallès, Fase 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 07/06/21

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 90

ZPAAI004

pa

Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus indirectes de la construcció generats
duran l'execució de les obres
(SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P- 91

ZPAAI005

pa

Partida alçada d'abonament íntegre per el desplaçament d'equips de pavimentació.
(MIL CINC-CENTS EUROS)

Víctor Balboa Caparrós
Tècnic Superior del Servei d´Obres i Projectes

Pàg.:

7

PREU
767,50 €

1.500,00 €

Projecte de millora superficial del camí del Crist Treballador a Sant Cugat del Vallès,
Fase 2.

Pressupost

Quadre de preus número 2

Projecte de millora superficial del Camí del Crist Treballador a St. Cugat del Vallès, Fase 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

CODI
EG8P001X

UA
u

BG8P001X

P- 2

EG8P002X

u

BG8P002X

P- 3

EG8P003X

u

BG8P003X

P- 4

EP7E001X

u

BP7E001X

P- 5

EP7E002X

u

BP7E002X

P- 6

EP7E003X

u

BP7E003X

P- 7

EPA1001X

u

BPA1001X

P- 8

EPA1002X

u

BPA1002X

P- 9

P- 10

P- 11

F2131223

F2191305

F2194JE1

m3

m

m2

Data: 07/06/21

DESCRIPCIÓ
Software ANPR sobre servidor. Detecció
matricula en baixa velocitat,Vax ALPR PC.
Software ANPR sobre servidor. Detecció
matricula en baixa velocitat,Vax ALPR PC.

Pàg.:

1

PREU
i reconeixement de placa de

1.644,23 €

i reconeixement de placa de

1.623,48000 €

Altres conceptes

20,75 €

Posada a punt del sistema de reconeixement de matricules. Inclou treballs de
tècnics professionals i supervisió d'un director tècnic de Projecte. No inclou la
integració amb el sistema Milestone.
Posada a punt del sistema de reconeixement de matrícules. Inclou treballs de
tècnics professionals i supervisió d'un director tècnic de Projecte. No inclou la
integració amb el sistema Milestone.
Altres conceptes

217,19 €

Submnistrament de Llicència Milestone Corporate per càmera fixe d'interior o
exterior, amb el CarePlus inclós fins 31/12/2020
Llicència Milestone Corporate per càmera fixe d'interior o exterior, amb el
CarePlus inclós fins 31/12/2020
Altres conceptes
Suministrament i instal·lació de Switch HP/Aruba Procurve 2530G PoE de 8
ports, referència J9774A, col·locat i connectat.
Switch HP/Aruba Procurve 2530G PoE de 8 ports, referència J9774A
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de miniGbic (SFP) HP Procurve LX-LC
(Monomode) o similar.
MiniGbic (SFP) HP Procurve LX-LC (Monomode) o similar.
Altres conceptes
Submnistrament i instal·lació de repartidor de Coure de 19´´, RJ45 de 24
ports, amb tots els móduls.
Repartidor de Coure de 19´´, RJ45 de 24 ports, amb tots els móduls.
Altres conceptes
Subministrament i col·locació de càmera IP megapixel model AXIS CAM IP
D/E 5MP IR 30H P1447 LE, inclou adaptador i muntatge de càmera a
columna/pal de fusta.
Càmera IP megapixel model AXIS CAM IP D/E 5MP IR 30H P1447 LE.
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de càmera AXIS model P1785-LE, o superior
per a Lectura de Matricules. Amb tot els accessoris necessaris per la seva
col·locació.
Càmera AXIS model P1785-LE, o superior per a Lectura de Matricules
Altres conceptes
Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió
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 panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
Altres conceptes

217,19000 €

0,00 €
319,40 €
319,40000 €
0,00 €
859,81 €
659,00000 €
200,81 €
344,01 €
256,00000 €
88,01 €
90,75 €
85,90000 €
4,85 €
1.334,72 €

1.235,15000 €
99,57 €
1.450,11 €

1.335,15000 €
114,96 €
46,60 €
46,60 €
4,35 €
4,35 €
17,14 €
17,14 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 12

P- 13

P- 14

P- 15

P- 16

P- 17

P- 18

P- 19

P- 20

P- 21

P- 22

P- 23

P- 24

P- 25

CODI
F2194XL5

F219FBA0

F219FBC0

F21Q001X

F21Q002X

F221D6J2

F222142A

F2225432

F2241010

F226120F

F227T00F

F2285B0F

F2R35037

F2R450E0

UA
m2

m

m

u

u

m3

m3

m3

m2

m3

m2

m3

m3

m3

Data: 07/06/21

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

2

PREU

Demolició de paviment de mescla bituminosa, 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
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
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes
Retirada de pilona de fusta, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Retirada de neumàtics parcialment soterrats i tapat de forats resultants.
Càrrega manual i mecànica dels pneumàtics sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió
Altres conceptes
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Altres conceptes
Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora
Altres conceptes

4,37 €

4,37 €
4,54 €
4,54 €
5,15 €
5,15 €
7,39 €
7,39 €
29,81 €
29,81 €
7,07 €
7,07 €
8,29 €
8,29 €
15,22 €

15,22 €
1,88 €

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
Altres conceptes

1,88 €

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95
% del PM
Altres conceptes

6,92 €

6,92 €

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

1,53 €

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
Altres conceptes
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 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
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

1,53 €

19,11 €

19,11 €
5,73 €

5,73 €
26,43 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 26

P- 27

CODI

F2R540E0

F2RA73G1

UA

m3

m3

B2RA73G1

P- 28

F2RA7LP1

m3

B2RA7LP1

P- 29

F2RA9SB0

m3

B2RA9SB0

P- 30

F931001X

m3

B0111000
B0321000
B0372000

P- 31

F931201J

m3

B0111000
B037R000

P- 32

F936NM11

m3

B06NN14B

P- 33

F9E1311G

B0111000
B0310500

m2

Data: 07/06/21

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

3

PREU
Altres conceptes

26,43 €

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Altres conceptes

25,75 €

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Altres conceptes
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes
Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no
perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes
Paviment amb barreja de tot-u artificial i sauló, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM
Aigua
Sauló sense garbellar
Material granític, granulometria densa, per a capa de trànsit.
Altres conceptes
Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Aigua
Tot-u artificial
Altres conceptes
Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40
Altres conceptes
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
Aigua
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

25,75 €
23,92 €

23,92000 €

0,00 €
7,00 €

7,00000 €

0,00 €
25,63 €

25,63000 €

0,00 €
34,47 €
0,09300 €
10,41700 €
16,25800 €
7,70 €
27,09 €
0,09300 €
19,29700 €
7,70 €
83,67 €

70,48650 €
13,18 €
38,16 €

0,00186 €
0,85445 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
B0512401

UA

B9E13100

P- 34

F9G16732

m3

B065E76C

P- 35

F9H1001X

t

B0372000
B055001X

P- 36

F9H11251

t

B9H11251

P- 37

F9H11B52

t

B9H11B52

P- 38

F9H11J52

t

B9H11J52

P- 39

F9J12E40

m2

B0552460

P- 40

F9J13J40

m2

B0552100

P- 41

FBA16515

m

Data: 07/06/21

DESCRIPCIÓ
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior
Altres conceptes
Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIa+E de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual i acabat reglejat
Formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa+E
Altres conceptes
Mescla de material granulat seleccionat per a capa de rodadura, amb lligant
aglomerant i termoplàstic obtingut de resines naturals renovables,
granulometria D-10, estès i compactat. Tipus ROGANATUR o similar.
Material granític, granulometria densa, per a capa de trànsit.
Lligant provinent de resines naturals per a paviments
Altres conceptes
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70
D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada
Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, 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
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70
G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa
base i granulat calcari, estesa i compactada
Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari
Altres conceptes
Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb
dotació 1 kg/m2
Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg
d'imprimació tipus C50BF4 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 1 kg/m2
Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808
Altres conceptes
Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de
15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb termoplàstic d'aplicació
en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Pàg.:

4

PREU
0,36475 €
8,34360 €
28,60 €
111,69 €

98,59500 €

13,10 €
185,03 €

28,08200 €
115,00000 €
41,95 €
66,83 €

62,30000 €

4,53 €
62,71 €

58,18000 €

4,53 €
62,41 €

57,88000 €

4,53 €
0,44 €
0,28000 €

0,16 €
0,45 €
0,27000 €
0,18 €
0,80 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
BBA15100

UA

BBA1M200

P- 42

FBA31515

m2

BBA15100
BBA1M200

P- 43

FBB1001X

u

B06NN14C

P- 44

FBB1002X

u

BBM12603

P- 45

FBB13111

u

BBM11103

P- 46

FBB13251

u

BBM12603

P- 47

FBB13351

u

BBM13603

P- 48

FBBZ3011

m

BBMZ2611

P- 49

FBBZA003

B06NN14C

u

Data: 07/06/21

DESCRIPCIÓ
Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a
marques vials
Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja
Altres conceptes
Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb termoplàstic
d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual
Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a
marques vials
Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja
Altres conceptes
Instal·lació de senyalització vertical de qualsevol tipus, amb fixació mecànica,
sense subministramente de senyal.
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Altres conceptes
Subministrament i col·locació de placa circular 60 cm de control fotogràfic
d'acer galvanitzat i nivell retrorreflexió 2. Tot inclòs.
Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2
Altres conceptes
Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm
de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament
Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm
de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2
Altres conceptes
Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament
Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2
Altres conceptes
Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm
de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament
Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm
de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2
Altres conceptes
Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit, fixat a la base
Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de
trànsit
Altres conceptes
Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de
senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4
perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i formigonament
del dau
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

Pàg.:
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0,23852 €
0,03672 €
0,52 €
9,51 €

4,77360 €
0,72000 €
4,02 €
32,88 €
9,98550 €
22,89 €
100,03 €
57,82000 €
42,21 €
65,79 €

57,14000 €
8,65 €
72,17 €

57,82000 €
14,35 €
86,81 €

72,46000 €
14,35 €
28,02 €
25,88000 €
2,14 €
104,21 €

9,98550 €
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P- 50

CODI
BBMZ5611

FDG5002X

UA

m

B064300C
BDGZ001X
BDGZFN50
BG22001X

P- 51

FDG5003X

m

B064300C
BDGZFN50
BDGZPA00
BG22TK10

P- 52

FDGZ001X

u

BDGZ002X

P- 53

FDGZU010

m

BDGZB610

P- 54

FDK262B7

u

B064500B
BDK21495

P- 55

FG14001X
BGW14000

h

Data: 07/06/21

DESCRIPCIÓ
Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de
senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats
Altres conceptes
Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 75 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 75 mm de diàmetre nominal
Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de
gruix
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
Altres conceptes
Canalització amb tres tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment fins a base del
paviment a reposar amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de
gruix
Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de
serveis de 110 mm de diàmetre nominal
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
Altres conceptes
Placa de protecció de cables soterrats, de polietilè, de 250 mm d'amplada i 1
m de longitud, color groc, amb l'inscripció ´´ATENCIÓ! CABLES ELÈCTRICS´´
i triangle de risc elèctric.
Placa de protecció de cables soterrats, de polietilè, de 250 mm d'amplada i 1
m de longitud, color groc, amb l'inscripció ´´ATENCIÓ! CABLES
ELÈCTRICS´´ i triangle de risc elèctric.
Altres conceptes
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de
la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm
d'amplària, de polipropilè
Altres conceptes
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a
instal·lacions de serveis
Altres conceptes
Adequació de l'armari existent.
Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució
Altres conceptes

Pàg.:

6

PREU
75,00000 €
19,22 €
13,89 €

8,25898 €
0,52520 €
0,34680 €
3,82200 €

0,94 €
28,27 €

18,14472 €
0,52020 €
0,78780 €
7,24500 €

1,57 €
8,92 €

4,93000 €

3,99 €
1,84 €
0,57120 €
1,27 €
289,58 €

3,84199 €
16,48000 €
269,26 €
27,87 €
1,64000 €
26,23 €
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BGW15000
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FG15002X

u

BG15001X
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m

BG319360

P- 59

FG31D568

m

BG31D560

P- 60

FG414F9F

u
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BGW41000

P- 61
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u
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BGW42000
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u

BGWF001X
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DESCRIPCIÓ

FHM4001X
BHM4001X

u

7
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Caixa estanca quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció
IP-54, muntada superficialment
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció IP-54 i per a muntar superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada
Altres conceptes
Subministrament i col·locació de caixa de connexió, amb fusibles i subjecció
al fanal.
Caixa de connexió
Part proporcional d'accessoris de caixa de connexió
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de
PVC
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Altres conceptes

33,94 €
15,79000 €
0,36000 €
17,79 €
25,60 €
15,79000 €
0,36000 €
9,45 €
5,30 €

3,51900 €

1,78 €
6,48 €

4,34520 €

2,13 €
55,78 €

46,39000 €

0,48000 €
8,91 €
195,80 €

179,42000 €

0,43000 €
15,95 €
17,65 €

Reposició de pinça per a cable aeri tipus RZ
Pinça per calbe aeri tipus RZ
Altres conceptes

P- 63

Pàg.:

Subministrament i col·locació de tub d'acer amb imprimació antioxidant, per a
conversió aèreo-subterrànea
Tub d'acer amb imprimació antioxidant

13,63000 €
4,02 €
139,03 €
128,06000 €
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FP43001X
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u

m

BP43001X

P- 67

FP43002X

m

BP434610

P- 68

FP434640

m

BP434640

P- 69
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u

BP74001X

P- 70

FQ43002X

u

BQ43001X

P- 71

FR114564

m2
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Altres conceptes

10,97 €

Treballs d'instal·lació, confguració, actualització i integració del nou
equipament als sistemes de monitorització municipals, a realitzar per
l'empresa mantenidora vigent.
Altres conceptes

850,50 €

Redacció del projecte as built, tràmits i totes les tasques necessàries per a la
legalització completa de la instal·lació de control d'accés, inclou plànols,
conjunt de verificacions, entre elles el càlcul de la caigua de tensió, i validació
final de tota la instal·lació per part del mantenidor, fitxa informàtica, taxes i
certificats, inclòs tota la documentació i gestions pertinents
Altres conceptes
Subministrament i instal·lació de jumper bifibra fins a 2 m SC/APC-SC/APC o
SC/APC-LC/UPC
Jumper bifibra fins a 2 m SC/APC-SC/APC o SC/APC-LC/UPC
Altres conceptes
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i doble coberta de PVC, per
exteriors, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, acabat en
un repartidor o PTR
Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells,
categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2
Altres conceptes
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal
Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells,
categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2
Altres conceptes
Subministrament
i
instal·lació
d'armari
intempèrie
de
TELECOMUNICACIONS, amb bastidor de 19´´, proteccions elèctriques, 3
endolls, 2 passafils horitzontals, safata per equipament i connectat amb presa
de terra. Amb clau i pany Winkhaus normalitzat Ajuntament St Cugat.
Armari metàl·lic d'intemperie IP65 amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats
d'alçària, de 1200x800x800 mm (alçària x amplària x fondària), de planxa
d'acer galvanitzat i pintat amb pintura de poliester, d'1 compartiment, amb 1
porta amb tanca antivandàlica amb pany, clau i carenat, amb sòcol de 200
mm d'alçaria i teuladeta
Altres conceptes
Pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidrófuga, de
secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, ancorada amb dau
de formigó
Pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidrófuga, de
secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 140x140mm, per a encastar
Altres conceptes
Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una alçària
de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km, mitjançant
tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç desbrossador i sistema
d'aspiració amb remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues
passades de màquina

850,50 €
950,15 €

950,15 €
16,94 €
3,98000 €
12,96 €
1,37 €

0,70350 €

0,67 €
1,49 €

0,76650 €

0,72 €
1.540,03 €

1.365,00000 €

175,03 €
54,97 €

40,56000 €
14,41 €
0,19 €
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FR24001X
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BR4U001X
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FR61001X

u

B0111000
BR3P2110
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P- 74

FR7212J0
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B0111000
BR34J000
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BR3A7000
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B051E201

u

u

m

m
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Altres conceptes

0,19 €

Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària
de treball d'1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 12 %. Posterior sembra
de barreja de llavors mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor
segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %,
superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior
Barreja de llavors mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons
NTJ 07N
Altres conceptes

1,24 €

0,28725 €
0,95 €

Plantació d'espècies arbustives i arbòries auctòctones, amb pa de terra o
contenidor, de dimensions i característiques a determinar per a la Direcció
Facultativa, exavació del clot amb mitjans mecànics, reblert del clot i
substitució parcial de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i
gestió de terres sobrants.

316,94 €

Aigua
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
Arbre o arbust autòcton de la zona, de qualsevol diàmetre i alçada, amb pa
de terra.

0,83700 €
27,82350 €
121,52000 €

Altres conceptes

166,76 €

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2
Aigua
Bioactivador microbià
Estabilitzant sintètic de base acrílica
Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent
Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta
Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives
i/o de flor, segons NTJ 07N
Altres conceptes

1,74 €

Desmuntatge i càrrega sobre camió de cartell informatiu existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions
Altres conceptes
Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions
Altres conceptes
Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària, amb
parets de 15 cm de gruix, amb compressor de dos martells pneumàtics i
càrrega sobre camió
Altres conceptes
Cuneta triangular asimètrica transitable de 0,5 m d'amplària i 0,10 m de
fondària, estabilitzada in situ, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat
i càrrega dels materials resultants
Aigua
Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs
Altres conceptes

0,00372
0,11145
0,42075
0,17850
0,21000
0,57715

€
€
€
€
€
€

0,24 €
38,22 €
38,22 €
32,76 €
32,76 €
6,98 €

6,98 €
9,89 €

0,27900 €
3,64840 €
5,96 €
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u
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KPDZ001X

u

BPDZ001X

P- 86

M219001X

m2
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Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i
càrrega dels materials resultants
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Desencofrant
Altres conceptes
Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb
el desmuntatge inclòs
Cinta reflectant homologada groga 3M.
Altres conceptes
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de neumàtics 0,10
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 160103 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de neumàtic amb una
densitat 0,10 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 160103
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats
no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Altres conceptes
Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta
no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de fusta
no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Altres conceptes

15,42 €

9,03760 €
0,03058 €
0,07750 €
0,26013 €
0,05720 €
5,96 €
3,57 €
2,10000 €
1,47 €
9,15 €

9,15400 €

-0,00 €
-28,48 €

-28,47600 €

-0,00 €
9,74 €

9,73940 €

0,00 €
300,00 €

Router 4G industrial, amb antena externa, muntat i connectat.
Router 4G industrial amb antena externa.
Altres conceptes

P- 85

Pàg.:

Submnistrament i Instal·lació de repartidor (RFO) de 19´´ i amb 24
connectors. Totalment equipat.
Repartidor (RFO) de 19´´ i amb 24 connectors.
Altres conceptes
Refinament i anivellament mitjançat fresatge mecànic de paviments per cada
cm de gruix, amb un gruix de fins 7 cm i a tot el paviment, amb fresadora de
càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada
Altres conceptes

289,56000 €
10,44 €
355,75 €
204,12000 €
151,63 €
0,57 €

0,57 €

Projecte de millora superficial del Camí del Crist Treballador a St. Cugat del Vallès, Fase 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 87

P- 88

P- 89

P- 90

P- 91

CODI
M9RZU01X

ZPAAI002

ZPAAI003

ZPAAI004

ZPAAI005

UA
u

pa

pa

pa

pa

Data: 07/06/21

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

11

PREU
97,51 €

Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de
clavegueres o altres serveis, amb morter de ciment
Altres conceptes

97,51 €

Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut de l'obra
Sense descomposició

2.750,00 €

2.750,00 €

Partida alçada a justificar per a la realització del control de qualitat a l'obra,
segons el Pla de Control validat per la Direcció d'Obra.

2.100,00 €

Sense descomposició

2.100,00 €

Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus indirectes de la
construcció generats duran l'execució de les obres
Sense descomposició

767,50 €

Partida alçada d'abonament íntegre per el desplaçament d'equips de
pavimentació.
Sense descomposició

Víctor Balboa Caparrós
Tècnic Superior del Servei d´Obres i Projectes

767,50 €
1.500,00 €
1.500,00 €

Projecte de millora superficial del camí del Crist Treballador a Sant Cugat del Vallès,
Fase 2.

Pressupost

Pressupost

Projecte de millora superficial del Camí del Crist Treballador a St. Cugat del Vallès, Fase 2

PRESSUPOST

Data: 07/06/21

Obra

01

Pressupost T121_10833_2020 AD

Capítol

01

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS CAMÍ

Pàg.:

1

1 F219FBA0

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 - 13)

4,54

86,450

392,48

2 M219001X

m2

Refinament i anivellament mitjançat fresatge mecànic de paviments
per cada cm de gruix, amb un gruix de fins 7 cm i a tot el paviment,
amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes
amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de
la superficie fresada (P - 86)

0,57

1.388,000

791,16

3 G21D5QQA

m

Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària,
amb parets de 15 cm de gruix, amb compressor de dos martells
pneumàtics i càrrega sobre camió (P - 77)

6,98

275,000

1.919,50

4 G21B4001

u

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 76)

32,76

10,000

327,60

5 G21B001X

u

Desmuntatge i càrrega sobre camió de cartell informatiu existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions (P - 75)

38,22

2,000

76,44

6 F21Q001X

u

Retirada de pilona de fusta, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 15)

7,39

60,000

443,40

7 F21Q002X

u

Retirada de neumàtics parcialment soterrats i tapat de forats
resultants. Càrrega manual i mecànica dels pneumàtics sobre camió o
contenidor (P - 16)

29,81

35,000

1.043,35

8 F2131223

m3

Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 9)

46,60

4,000

186,40

9 F2R540E0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 26)

25,75

36,657

943,92

10 F2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 27)

23,92

32,925

787,57

11 I2RA8890

m3

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 83)

9,74

1,176

11,45

12 I2RA6680

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 82)

-28,48

0,106

-3,02

13 I2RA001X

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de neumàtics
0,10 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 160103
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 81)

9,15

2,450

22,42

TOTAL

Capítol

01.01

6.942,67

Obra

01

Pressupost T121_10833_2020 AD

Capítol

02

MOVIMENT DE TERRES PLATAFORMA CAMÍ

1 FR114564

m2

Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària, amb una
alçària de brossa de fins a 1 m i amb menys de 40 obstacles per km,
mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència amb braç
desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc per a recollida de la
brossa, amb un mínim de dues passades de màquina (P - 71)

0,19

1.034,110

196,48

EUR

Projecte de millora superficial del Camí del Crist Treballador a St. Cugat del Vallès, Fase 2
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Data: 07/06/21

Pàg.:

2

2 F221D6J2

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 17)

7,07

694,461

4.909,84

3 F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 22)

1,53

3.918,000

5.994,54

4 F222142A

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 18)

8,29

50,000

414,50

5 F226120F

m3

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM (P - 21)

6,92

90,600

626,95

6 F2241010

m2

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 20)

1,88

76,750

144,29

7 F2R35037

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 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 - 24)

5,73

984,453

5.640,92

8 F2RA9SB0

m3

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets
no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 29)

25,63

134,434

3.445,54

9 F2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 28)

7,00

850,019

5.950,13

TOTAL

Capítol

01.02

27.323,19

Obra

01

Pressupost T121_10833_2020 AD

Capítol

03

PAVIMENTS

1 F9H11251

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 36)

66,83

27,552

1.841,30

2 F9J13J40

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 40)

0,45

287,000

129,15

3 ZPAAI005

pa

Partida alçada d'abonament íntegre per el desplaçament d'equips de
pavimentació. (P - 91)

1.500,00

1,000

1.500,00

4 F9H1001X

t

Mescla de material granulat seleccionat per a capa de rodadura, amb
lligant aglomerant i termoplàstic obtingut de resines naturals
renovables, granulometria D-10, estès i compactat. Tipus
ROGANATUR o similar. (P - 35)

185,03

403,632

74.684,03

5 F931001X

m3

Paviment amb barreja de tot-u artificial i sauló, amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM (P - 30)

34,47

333,206

11.485,61

6 M9RZU01X

u

Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de
pous de clavegueres o altres serveis, amb morter de ciment (P - 87)

97,51

5,000

487,55

7 F9G16732

m3

Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIa+E de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat (P - 34)

111,69

10,000

1.116,90

8 F931201J

m3

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 31)

27,09

657,500

17.811,68

TOTAL

Capítol

01.03

109.056,22

Obra

01
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Capítol

04

DRENATGE

EUR
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Pàg.:

3

1 GD57001X

m

Cuneta triangular asimètrica transitable de 0,5 m d'amplària i 0,10 m
de fondària, estabilitzada in situ, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat i càrrega dels materials resultants (P - 78)

9,89

790,580

7.818,84

2 GD571110

m

Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat i càrrega dels materials resultants (P - 79)

15,42

50,000

771,00

TOTAL

Capítol

01.04

8.589,84

Obra

01

Pressupost T121_10833_2020 AD

Capítol

05

MOBILIARI URBÀ

1 FQ43002X

u

Pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidrófuga,
de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, ancorada
amb dau de formigó (P - 70)

54,97

293,000

16.106,21

2 HBC1B001

U

Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc
alternats i amb el desmuntatge inclòs (P - 80)

3,57

300,000

1.071,00

TOTAL

Capítol

01.05

17.177,21

Obra

01

Pressupost T121_10833_2020 AD

Capítol

06

SENYALITZACIÓ

Subcapítol 1

01

Senyalització horitzontal

1 FBA16515

m

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització (P - 41)

0,80

400,000

320,00

2 FBA31515

m2

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 42)

9,51

180,000

1.711,80

TOTAL

Subcapítol 1

01.06.01

2.031,80

Obra

01

Pressupost T121_10833_2020 AD

Capítol

06

SENYALITZACIÓ

Subcapítol 1

02

Senyalització vertical

1 FBB13111

u

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 45)

65,79

6,000

394,74

2 FBB13251

u

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 46)

72,17

6,000

433,02

3 FBB13351

u

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament (P - 47)

86,81

1,000

86,81

EUR
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4

4 FBBZ3011

m

Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base (P - 48)

28,02

28,800

806,98

5 FBBZA003

u

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 90 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 49)

104,21

7,000

729,47

6 FBB1001X

u

Instal·lació de senyalització vertical de qualsevol tipus, amb fixació
mecànica, sense subministramente de senyal. (P - 43)

32,88

6,000

197,28

TOTAL

Subcapítol 1

01.06.02

2.648,30

Obra

01
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Capítol

07

RESTAURACIÓ PAISATJÍSTICA

1 FR24001X

m2

Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor
sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada
d'una amplària de treball d'1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 12
%. Posterior sembra de barreja de llavors mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb sembradora de
tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el
corronat posterior (P - 72)

1,24

1.855,000

2.300,20

2 FR7212J0

m2

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació
de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra
curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície < 500 m2 (P - 74)

1,74

265,000

461,10

3 FR61001X

u

Plantació d'espècies arbustives i arbòries auctòctones, amb pa de
terra o contenidor, de dimensions i característiques a determinar per a
la Direcció Facultativa, exavació del clot amb mitjans mecànics, reblert
del clot i substitució parcial de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i gestió de terres sobrants.

316,94

20,000

6.338,80

(P - 73)
TOTAL

Capítol

01.07

9.100,10

Obra

01
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Capítol

08

CONTROL D'ACCÉS

Subcapítol 1

01

Alimentació

Subcapítol 2

01

Obra civil

1 F219FBC0

m

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 14)

5,15

16,300

83,95

2 F2194XL5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 12)

4,37

6,520

28,49

3 F2191305

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 10)

4,35

0,800

3,48

4 F2194JE1

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 11)

17,14

14,854

254,60

5 F2225432

m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 19)

15,22

9,668

147,15

EUR
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5

6 FDG5002X

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 75 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30
cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 50)

13,89

37,935

526,92

7 FDG5003X

m

Canalització amb tres tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment fins a base
del paviment a reposar amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 51)

28,27

8,150

230,40

8 FDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 53)

1,84

44,085

81,12

9 FDGZ001X

u

Placa de protecció de cables soterrats, de polietilè, de 250 mm
d'amplada i 1 m de longitud, color groc, amb l'inscripció ´´ATENCIÓ!
CABLES ELÈCTRICS´´ i triangle de risc elèctric. (P - 52)

8,92

5,000

44,60

10 F2285B0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 23)

19,11

5,014

95,82

11 F2R540E0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 26)

25,75

6,439

165,80

12 F2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 27)

23,92

6,439

154,02

13 F2R450E0

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
(P - 25)

26,43

6,050

159,90

14 F2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 28)

7,00

6,050

42,35

15 F936NM11

m3

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat (P - 32)

83,67

5,391

451,06

16 F9E1311G

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 33)

38,16

14,374

548,51

17 F9H11251

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 36)

66,83

0,782

52,26

18 F9H11B52

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 - 37)

62,71

0,782

49,04

19 F9H11J52

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 38)

62,41

1,565

97,67

20 F9J13J40

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 40)

0,45

6,520

2,93

21 F9J12E40

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 39)

0,44

3,260

1,43

22 FBA31515

m2

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 42)

9,51

34,000

323,34

23 FDK262B7

u

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 54)

289,58

3,000

868,74

EUR
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Subcapítol 2

Data: 07/06/21

Pàg.:

01.08.01.01

Obra

01
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Capítol
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CONTROL D'ACCÉS

Subcapítol 1

01

Alimentació

Subcapítol 2

02

Equips/Instal·lacions

6

4.413,58

1 FG414F9F

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 60)

55,78

2,000

111,56

2 FG4242JH

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 61)

195,80

2,000

391,60

3 FG14001X

h

Adequació de l'armari existent. (P - 55)

27,87

1,000

27,87

4 FG319364

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 58)

5,30

70,000

371,00

5 FHM4001X

u

Subministrament i col·locació de tub d'acer amb imprimació
antioxidant, per a conversió aèreo-subterrànea (P - 63)

139,03

3,000

417,09

6 FG15001X

u

Caixa estanca quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció IP-54, muntada superficialment (P - 56)

33,94

1,000

33,94

7 FG31D568

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri (P - 59)

6,48

600,000

3.888,00

8 FG15002X

u

Subministrament i col·locació de caixa de connexió, amb fusibles i
subjecció al fanal. (P - 57)

25,60

6,000

153,60

9 FGF3001X

u

Reposició de pinça per a cable aeri tipus RZ (P - 62)

17,65

50,000

882,50

10 EPA1001X

u

Subministrament i col·locació de càmera IP megapixel model AXIS
CAM IP D/E 5MP IR 30H P1447 LE, inclou adaptador i muntatge de
càmera a columna/pal de fusta. (P - 7)

1.334,72

1,000

1.334,72

11 FP434640

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P 68)

1,49

15,000

22,35

12 EG8P001X

u

Software ANPR sobre servidor. Detecció i reconeixement de placa de
matricula en baixa velocitat,Vax ALPR PC. (P - 1)

1.644,23

1,000

1.644,23

13 EG8P002X

u

Posada a punt del sistema de reconeixement de matricules. Inclou
treballs de tècnics professionals i supervisió d'un director tècnic de
Projecte. No inclou la integració amb el sistema Milestone. (P - 2)

217,19

1,000

217,19

14 FBB1002X

u

Subministrament i col·locació de placa circular 60 cm de control
fotogràfic d'acer galvanitzat i nivell retrorreflexió 2. Tot inclòs. (P - 44)

100,03

3,000

300,09

15 FHZNLEPX

u

Redacció del projecte as built, tràmits i totes les tasques necessàries
per a la legalització completa de la instal·lació de control d'accés,
inclou plànols, conjunt de verificacions, entre elles el càlcul de la
caigua de tensió, i validació final de tota la instal·lació per part del
mantenidor, fitxa informàtica, taxes i certificats, inclòs tota la
documentació i gestions pertinents (P - 65)

950,15

1,000

950,15

TOTAL

Subcapítol 2

01.08.01.02

Obra

01
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Capítol
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CONTROL D'ACCÉS

10.745,89

EUR
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Pàg.:

7

Connectivitat i integració xarxa municipal

1 FP43001X

m

Subministrament i instal·lació de jumper bifibra fins a 2 m
SC/APC-SC/APC o SC/APC-LC/UPC (P - 66)

16,94

2,000

33,88

2 FP43002X

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i doble coberta de
PVC, per exteriors, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, acabat en un repartidor o PTR (P - 67)

1,37

10,000

13,70

3 FP74001X

u

Subministrament
i
instal·lació
d'armari
intempèrie
de
TELECOMUNICACIONS, amb bastidor de 19´´, proteccions
elèctriques, 3 endolls, 2 passafils horitzontals, safata per equipament i
connectat amb presa de terra. Amb clau i pany Winkhaus normalitzat
Ajuntament St Cugat. (P - 69)

1.540,03

1,000

1.540,03

4 KG8L001X

u

Router 4G industrial, amb antena externa, muntat i connectat. (P - 84)

300,00

1,000

300,00

5 KPDZ001X

u

Submnistrament i Instal·lació de repartidor (RFO) de 19´´ i amb 24
connectors. Totalment equipat. (P - 85)

355,75

1,000

355,75

6 EP7E001X

u

Suministrament i instal·lació de Switch HP/Aruba Procurve 2530G PoE
de 8 ports, referència J9774A, col·locat i connectat. (P - 4)

859,81

1,000

859,81

7 EP7E002X

u

Subministrament i instal·lació de miniGbic (SFP) HP Procurve LX-LC
(Monomode) o similar. (P - 5)

344,01

1,000

344,01

8 EP7E003X

u

Submnistrament i instal·lació de repartidor de Coure de 19´´, RJ45 de
24 ports, amb tots els móduls. (P - 6)

90,75

1,000

90,75

9 FHZN001X

u

Treballs d'instal·lació, confguració, actualització i integració del nou
equipament als sistemes de monitorització municipals, a realitzar per
l'empresa mantenidora vigent. (P - 64)

850,50

1,000

850,50

10 EG8P003X

u

Submnistrament de Llicència Milestone Corporate per càmera fixe
d'interior o exterior, amb el CarePlus inclós fins 31/12/2020 (P - 3)

319,40

1,000

319,40

11 EPA1002X

u

Subministrament i instal·lació de càmera AXIS model P1785-LE, o
superior per a Lectura de Matricules. Amb tot els accessoris
necessaris per la seva col·locació. (P - 8)

1.450,11

1,000

1.450,11

TOTAL

Subcapítol 1

01.08.02

6.157,94

Obra

01

Pressupost T121_10833_2020 AD

Capítol

09

GESTIÓ DE RESIDUS

1 ZPAAI004

TOTAL

pa

Capítol

Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus
indirectes de la construcció generats duran l'execució de les obres (P 90)

01

Pressupost T121_10833_2020 AD

10

SEGURETAT I SALUT

Capítol

pa

767,50

767,50

Capítol

TOTAL

1,000

01.09

Obra

1 ZPAAI002

767,50

Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut de l'obra
(P - 88)
01.10

2.750,00

1,000

2.750,00

2.750,00

Obra

01
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Capítol

11

CONTROL DE QUALITAT

EUR
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1 ZPAAI003

pa

Data: 07/06/21

Partida alçada a justificar per a la realització del control de qualitat a
l'obra, segons el Pla de Control validat per la Direcció d'Obra.

2.100,00

Pàg.:

1,000

8

2.100,00

(P - 89)
TOTAL

Capítol

01.11

2.100,00

EUR

Projecte de millora superficial del camí del Crist Treballador a Sant Cugat del Vallès,
Fase 2.
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NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

1

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS CAMÍ
MOVIMENT DE TERRES PLATAFORMA CAMÍ
PAVIMENTS
DRENATGE
MOBILIARI URBÀ
SENYALITZACIÓ
RESTAURACIÓ PAISATJÍSTICA
CONTROL D'ACCÉS
GESTIÓ DE RESIDUS
SEGURETAT I SALUT
CONTROL DE QUALITAT
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6.942,67
27.323,19
109.056,22
8.589,84
17.177,21
4.680,10
9.100,10
21.317,41
767,50
2.750,00
2.100,00
209.804,24
209.804,24

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01
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209.804,24
209.804,24

EUR
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