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1. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS
A la forest “Mas Quintana i Argalés” s’accedeix actualment pels dos extrems d’una
pista que la travessa d’oest a nord-oest, aproximadament. Cap al nord la pista va a
parar a la zona de Gitarriu i, més enllà, arriba a Sadernes. Cap al sud la pista connecta
amb la carretera comarcal GIV-5231, que va de Montagut a Sadernes. D’aquests dos
accessos, el més ràpid per arribar a la forest des de la N-260 és el segon, el que surt
de la GIV-5231.
En aquest recorregut de travessar la forest, la pista surt dels seus límits i hi torna a
entrar a l’alçada de la finca de can Pentinet, tram pel qual els vehicles d’extinció
d’incendis no poden passar. Per tant, amb aquest tipus de vehicles no es pot travessar
la forest i, per tant, no es pot accedir de forma ràpida i eficient arreu en cas d’incendi.
Aquesta circumstància ocorre també amb vehicles o maquinària d’arranjar camins o de
càrrega de fusta, per exemple. Només es pot passar amb vehicle turisme o 4x4.
Per aquest motiu es proposa recuperar l’antic camí de Mas Quintana a Sant Grau, en
un tram situat de tal manera que salva el punt inaccessible esmentat, sense sortir de la
forest pública. A més, un cop definides les obres s’ha vist que el recorregut del nou
traçat, entre el revolt i mas Quintana, serà més curt que el recorregut existent (de
1,15km a 0,77km).
Els objectius del projecte en conjunt són:
-

La prevenció d’incendis forestals a nivell de la forest i a escala de massís.

-

Una millor accessibilitat a la forest pública, masos inclosos, que permetrà
facilitar la gestió forestal dels boscos i les activitats agrícoles i ramaderes que
es desenvolupen a la zona.

2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Les actuacions previstes es localitzen al municipi de Sales de Llierca, a la comarca de
la Garrotxa, i en concret.

3. AFECTACIONS
Xarxa Natura 2000. Espai “Alta Garrotxa-massís de les Salines”, codi ES5120001,
també ZEC i ZEPA. Hi són inclosos tots els treballs.
Espais d’Interès Natural (EIN) “l’Alta Garrotxa”. Hi són inclosos tots els treballs.
Hàbitat d’Interès Comunitari (HIC). Tots els treballs son dins HIC “Alzinars i carrascars”
(9340).
Forests públiques. “Mas Quintana i Argalés”, CUP-77, propietat de la Generalitat de
Catalunya, i que disposa d’un pla d’ordenació (PO) aprovat des del 18/07/08, el qual
inclou el camí projectat.
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Figura 1: Localització dels treballs projectats en relació a la Xarxa Natura 2000 i el PEIN (àrea en verd).
Línia vermella discontínua: camí objecte del projecte; línia blava: camí principal d’accés actual a la forest;
perímetre taronja: límit de la forest pública.

Figura 2: Localització dels treballs projectats en relació als Hàbitats d’Interès Comunitari. Lila: HIC
“Alzinars i carrascars”, que afecta la zona de treballs. Línia vermella discontínua: camí objecte del
projecte; línia blava: camí principal d’accés actual a la forest; perímetre taronja: límit de la forest pública.

El camí projectat amb el present projecte no està afectat per les àrees d’interès
faunístic i florístic (AIFF), ni per espais naturals de protecció especial (ENPE), ni per
espècies amenaçades ni afecta a elements del patrimoni arqueològic.
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4. OBJECTE DEL PROJECTE
L’objecte d’aquest projecte és la recuperació d’un tram de l’antic camí a Sant Grau de
770 m en total, que faciliti la gestió forestal (l’accés dels treballadors, el transport de
fusta a fora de la forest...) i que permeti el pas de vehicles d’extinció d’incendis, de
forma que aquests puguin accedir d’una forma ràpida i eficient a la serra d’Entreperes.
Actualment la pista no permet el pas d’aquests vehicles a l’alçada de la finca Can
Pentinet.

5. QUANTIFICACIÓ
Taula 1.

Relació d’amidaments de l’obra.

Capítol / Subcapítol

Actuació

Recuperació de camí
antic

Arranjament de camí

0,35

km

Tallada de vegetació

2.400

m2

Recuperació de camí antic

0,4

km

Tallada de vegetació

350

m2

Excavació per allotjar escullera

340

m3

155,7

m3

Subministrament de terres

66

m3

Formació de camí

40

m2

Adequació de terreny

40

m2

Mur de gabions amb
subministrament de pedra

41

m3

Cuneta formigonada

18

m

Excavació per a pou

1

m3

Pericó prefabricat

1

ut

5,5

m

Emmacat de pedra

4

m2

Partida alçada per a picat de
pedra

1

u

Partida alçada per a imprevistos

1

u

Tram amb escullera/
Mur d’escullera

Quantitat Unitats

Escullera de pedra calcària

Tram amb escullera/
Mur de gabions

Tram amb escullera/
Drenatge transversal

Clavegueró de polietilè de 800
mm de diàmetre

Altres camí
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6. DESCRIPCIÓ I CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS
6.1. Situació d’actuacions
Aquest apartat i els següents fan referència als capítols i subcapítols , tal com estan
anomenats al pressupost.
Taula 2.

Longitud i actuacions en cadascun dels trams.

Nom del tram

Longitud

Tram 1

0,1 km

Tram 2

0,05 km

Tram 3

0,3 km

Tram 4

0,2 km

Tram 5

0,1 km

Tram 6

0,15 km

Treball a fer
Tallada de vegetació
Recuperació de camí antic
Diverses actuacions (capítol 2:
Tram amb escullera)
Tallada de vegetació
Recuperació de camí antic
Arranjament de camí
Tallada de vegetació
Recuperació de camí antic
Arranjament de camí

Figura 3: Situació del camí de l’obra. Denominació de trams i obres puntuals.

6.2. Capítol 1: Recuperació de camí antic
Aquests treballs consisteixen en recuperar l’antic camí de mas Quintana a Sant Grau,
que actualment consta de 3 trams que només son transitables a peu i 2 trams de camí
transitable en els que es proposa fer millores.
Arranjament de camí existent
En els trams 4 (0,2 km) i 6 (0,15 km), ja existents i transitables, es farà una
arranjament que millori les condicions actuals del camí. Els treballs a fer son:
6
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-

Tallada de la vegetació a banda i banda del camí, per tal de que les branques
dels arbres no entorpeixin el pas de la maquinària, en una caixa de 4x4m.

-

Arranjament amb el material existent in situ: augment de l’amplada a 4 m, reformació de trencaaigües, formació de cuneta. Els treballs inclouen
l’eixamplament de la cruïlla amb el camí principal, a l’extrem est.

Recuperació de camí antic
En els trams 1 (0,2 km), 3 (0,3 km) i 5 (0,1 km), es recuperarà el camí antic existent,
ara cobert de vegetació i transitable només a peu. Els treballs a fer son:
-

Tallada de la vegetació existent a banda i banda de l’antic camí, i per tant sobre
la traça del camí en el seu estat final, en una amplada tal que un cop acabats
els treballs, un BRP pugui circular sense que les branques l’entorpeixin.

-

Formació de la caixa del camí, formació de trencaaigües, reperfilat de la
plataforma i els talussos. Construcció de dos sobreamples en els indrets
indicats als plànols. Amplada final de 4 m. Els treballs inclouen l’eixamplament
de l’entrada del camí a l’extrem oest, a la cruïlla amb el camí principal.

6.3. Capítol 2: Tram amb escullera
Aquests treballs consisteixen també en part de la recuperació de l’antic camí de mas
Quintana a Sant Grau, en concret del tram 2, de 50 metres, en el que es construirà
una escullera sota camí i un mur de gabions al talús del camí.
6.3.1. Subcapítol 2.1: Mur d’escullera
Els treballs que comprenen la construcció del mur d’escullera son:
-

Tallada de la vegetació existent a banda i banda de l’antic camí, i per tant sobre
la traça del camí en el seu estat final, de manera que la maquinària pugui
treballar i de que en el futur un vehicle BRP de Bombers i un camió de
transport forestal pugui circular sense que les branques entorpeixin el seu pas.

-

Excavació per allotjar l’escullera i permetre el pas de la maquinària per
construir-la.

-

Construcció de l’escullera de pedra calcària, segons plànols. L’alçada de
l’escullera serà variable, entre 2 i 4,5 m, dels quals 0,5 m seran la base
enterrada. La longitud total és de 40 m. Enmig de les operacions de construcció
de l’escullera es col·locarà un pou, pericó i tub de drenatge transversal, com
s’indica al subcapítol 2.3.

-

Formació de camí definitiu, de 4 m d’ample, refinat i compactat, amb
trencaaigües i cuneta americana. Serà necessari subministrament de terres.
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6.3.2. Subcapítol 2.2: Mur de gabions
Els treballs que comprenen la construcció del mur de gabions son:
-

Adequació del terreny per a l’assentament del mur.

-

Construcció del mur de gabions amb aportació de pedra. L’alçada del mur fa
entre 2 i 3 m, en una longitud de 18 m.

-

Construcció de cuneta de formigó en 18 m, entre l’inici dels gabions i el pericó
del tub de drenatge transversal.

6.3.3. Subcapítol 2.3: Drenatge transversal
Els treballs consisteixen en:
-

Excavació de pou per allotjar pericó.

-

Col·locació de pericó de pas, prefabricat de formigó.

-

Formació de llit de sorra sobre el que es col·locarà el tub de clavegeueró.

-

Col·locació de clavegueró de polietilè d’alta densitat de 0,8 m de diàmetre, unit
al pericó i sobresortint de l’escullera, amb un pendent de 30º.

-

Emmacat de pedra sota la zona de sortida del tub de drenatge, amb una
amplada de 2 m i una longitud de 1,5xl’altura a la que quedi la sortida del tub.

6.4. Capítol 3: Altres camí
-

Partida alçada de picar pedra. Es preveu aquesta partida per absorbir els
volums de roca que puguin aparèixer en qualsevol de les operacions del
projecte, que calgui picar per a fer el camí, i que estigui per sobre de la mitjana
normal de la zona del camí.

-

Partida alçada per a imprevistos. Aquesta partida es preveu per a les variacions
en amidaments que puguin sorgir durant les obres, o altres imprevistos.

6.5. Condicions d’execució dels treballs
Els treballs es realitzaran d’acord amb allò que es disposa al Plec de Condicions
Tècniques.
Tots els treballs es realitzaran sota la supervisió dels facultatius forestals assignats a
les diferents comarques de l’àmbit territorial d’actuació.
6.6. Condicions d’execució de caràcter ambiental
Les obres han de seguir criteris integradors i de minimització de l’impacte visual. En
aquest sentit cal evitar provocar despreniments de pedres o terres, així com minimitzar
la tala d’arbrat. Les solucions que s’adoptin han de mantenir el criteri d’integració
paisatgística en relació als materials, els acabats i el cromatisme emprat.
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Cal assegurar que a l’escullera es faci una bona entrega o encaix del mur en el
terreny, tant en l’inici com en el final, i que la pedra i material a utilitzar sigui similar als
materials calcaris del massís. En cas que sigui necessari, si finalment no queda
paisatgísticament integrat, es podria plantejar alguna actuació de revegetació a peu de
mur.
Un cop realitzats els treballs previstos, es procedirà a la neteja i sanejament de l’àrea
de treball. Tota superfície que s’afecti de forma temporal ha de ser restaurada
convinentment, restituint l’estat geomorfològic i la cobertura vegetal.
En atenció al potencial interès de l’àrea per a la reproducció d’espècies de fauna
d’interès, és recomanable l’execució de l’actuació fora del període reproductor de les
espècies, que va del 15 de març al 15 de juliol.

7. TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d’execució s’estableix en 3 mesos.

8. PRESSUPOST
El pressupost s’ha elaborat amb les tarifes de Forestal Catalana S.A. i de l’ITEC
vigents, d’acord amb allò que disposa l’acord de Govern amb data 10 de desembre de
2013.

Capítol

Import d’execució material (€)

Recuperació de camí antic

4.234,60

Tram amb escullera

25.970,63

Altres camí

2.700,00

Seguretat i salut

565,84
33.471,07 €

Total

7.028,93 €

IVA 21%

40.499,99 €

PRESSUPOST GENERAL

El pressupost d’ execució material de les obres puja a la quantitat de TRENTA-TRES
MIL QUATRE-CENT SETANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS (33.471,07 €) i el
pressupost total d’execució ascendeix a la quantitat de QUARANTA MIL QUATRECENTS NORANTA-NOU EUROS MB NORANTA-NOU CÈNTIMS (40.499,99 €).
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Girona, juny de 2020.

La redactora del projecte

La directora del projecte

Núria Nadal Salellas

Miriam Sangerman Vidal

Enginyera de forests

Enginyera Tècnica Forestal - Garrotxa-

Col·legiada núm. 4.173

Secció de Boscos i Recursos Forestals

Forestal Catalana, SA

SSTT del DARP a Girona
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Annex núm. 1: Justificació de preus compostos

Recuperació de l´antic camí de Mas Quintana i Argalés (G-77) a Sant Grau - (BGP-0332/20)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/20

Pàg.:

1

MA D'OBRA

A0120400

h

Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses) (MO400)

18,07000

€
€

A0121000

h

Oficial 1a

23,38000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

24,65000

€

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

20,89000

€

A013M000

h

Ajudant muntador

21,17000

€

A0140000

h

Manobre

16,55000

€

A0140067

h

Peó eventual (amb les càrregues socials incloses) (MO067)

17,06000

€

A0140500

h

Peó eventual (amb les càrregues socials incloses) (MO500)

17,06000

€
€

A0150000

h

Manobre especialista

17,13000

A0150065

h

Peó especialitzat (amb les càrregues socials incloses) (MO065)

17,44000

€

A0D-0007

h

Manobre

16,55000

€

A0F-000B

h

Oficial 1a

24,50000

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/20

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

66,58000

€

C13113B0

h

Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t

86,18000

€

C13113C0

h

Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t

121,92000

€

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,90000

€

C131Q154

h

Retroexcavadora giratòria sobre erugues mitjana (MQ154)

84,39000

€
€

C1331100

h

Motoanivelladora petita

59,15000

C1331200

h

Motoanivelladora mitjana

62,96000

€

C1335080

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

50,44000

€

C139-00LH

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t

86,02000

€

C13C-00LP

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,90000

€

C1503500

h

Camió grua de 5 t

47,81000

€

CR11Q012

h

Motoserra (MQ012)

2,50000

€

CR11Q020

h

Equip de desembosc sobre tractor de rodes de fins a 50 kW (MQ020)

29,13000

€

CR20Q051

h

Tractor de rodes de 86 a 115 CV (MQ051)

46,00000

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/20

Pàg.:

3

MATERIALS

5,63000

€

Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes

12,80000

€

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

61,83000

€

B060-2D2D

m3

Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIa+H, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, additiu
hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa+H

120,78000

€

B064300A

m3

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

61,64000

€

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

1,22000

€

B03E-05OE

m3

Terra adequada

B0442700

t

B069998

B0A31000

kg

Clau acer

1,36000

€

B0AM-078K

kg

Filferro acer galvanitzat

1,92000

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,35000

€

B0D80-0CNW

m2

Plafó metàllic de 50x200 cm per a 50 usos

1,24000

€

B0DZA000

l

Desencofrant

2,75000

€

B0DZ5-0F6R

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàllics, de 50x200 cm

0,52000

€

B1Z00500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm, per a seguretat i salut

16,68000

€

B354-08V0

u

Gabió1x2x1 m de tela metàllica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas
de malla

29,64000

€

BD351840

u

Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 100x100x100 cm de mides interiors, i 9 cm de
gruix, amb finestres premarcades de 80 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó
prefabricat

276,74000

€

BD7JS300

m

Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 800 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

168,31000

€

XB13

m3

Pedra d'esquists de Llívia per a maçoneria

27,00000

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/20

Pàg.:

4

PARTIDES D'OBRA

P-1

E222162B

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000

6,52

Unitats

Preu

Parcial

50,90000 =

6,51520

€

Import

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,128 /R x
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,51520

6,51520
6,51520
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

E222162M

m2

formació de llit de sorra de 10 cm de gruix

6,51520

Rend.: 1,000

1,03

Unitats

Preu

Parcial

50,90000 =

0,86530

€
Import

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,017 /R x
Subtotal:

0,86530

0,86530

Materials
B1Z00500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm, per a seguretat i
salut

x

0,010

16,68000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,16680

0,16680

0,16680
1,03210
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-2

ED351840

u

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100
cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües, inclosa tapa de formigó prefabricat, collocat

1,03210

Rend.: 1,000

303,29

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,280 /R x

20,89000 =

5,84920

A0140000

h

Manobre

0,430 /R x

16,55000 =

7,11650

Subtotal:

12,96570

12,96570

Maquinària
C1503500

h

Camió grua de 5 t

0,280 /R x

47,81000 =

Subtotal:

13,38680
13,38680

13,38680

Materials
BD351840

u

Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
100x100x100 cm de mides interiors, i 9 cm de gruix,
amb finestres premarcades de 80 cm de diàmetre a 4
cares, inclosa tapa de formigó prefabricat

1,000

x

276,74000 =

Subtotal:

276,74000

276,74000

276,74000
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5

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19449

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

303,28699
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-3

F3J2271C

m3

Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800
kg de pes, collocats amb pala carregadora, amb la
cara exterior concertada

303,28699

Rend.: 1,000

100,54

Unitats

Preu

Parcial

23,38000 =

8,76750

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

0,375 /R x

Oficial 1a

Subtotal:

8,76750

8,76750

Maquinària
C13113C0

h

0,590 /R x

Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t

121,92000 =

Subtotal:

71,93280
71,93280

71,93280

Materials
B0442700

t

Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària de 400 a 800 kg de pes

x

1,540

12,80000 =

Subtotal:

19,71200

19,71200

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13151

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

100,54381
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-4

FD7JS325

m

19,71200

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 800 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i collocat al fons de la rasa sobre llit de
sorra i amb reblert de protecció amb formigo en
massa de 15 cm

100,54381

Rend.: 1,000

324,56

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000
A013M000

h
h

Oficial 1a muntador

3,000 /R x

24,65000 =

73,95000

Ajudant muntador

3,000 /R x

21,17000 =

63,51000

Subtotal:

137,46000

137,46000

Materials
BD7JS300

m

Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 800 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

1,020

x

168,31000 =

171,67620

B064300A

m3

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

0,200

x

61,64000 =

12,32800

Subtotal:

184,00420

184,00420
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PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra
E222162M

m2

formació de llit de sorra de 10 cm de gruix

x

1,000

1,03210 =

Subtotal:

1,03210
1,03210

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

2,06190

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

324,55820
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-5

GD571110

m

1,03210

Cuneta profunda triangular de 0,75 m d'amplària i
0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó amb fibres de 30 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials
resultants

324,55820

Rend.: 1,000

29,96

Unitats

Preu

Parcial
1,15850

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,070 /R x

16,55000 =
17,13000 =

0,59955

23,38000 =

1,63660

A0150000

h

Manobre especialista

0,035 /R x

A0121000

h

Oficial 1a

0,070 /R x
Subtotal:

3,39465

3,39465

Maquinària
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

C1331100

h

Motoanivelladora petita

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0065 /R x

66,58000 =

0,43277

0,008 /R x

59,15000 =

0,47320

0,0211 /R x

50,90000 =

1,07399

Subtotal:

1,97996

1,97996

Materials
B0A31000

kg

Clau acer

0,050

x

1,36000 =

0,06800

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,667

x

0,35000 =

0,23345

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

0,022

x

1,22000 =

0,02684

B060-2D2D m3

Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIa+H,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, additiu hidròfug, apte per a
classe d'exposició IIa+H

0,200

x

120,78000 =

24,15600

B0DZA000

Desencofrant

0,020

x

2,75000 =

0,05500

l

Subtotal:

24,53929

24,53929

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05092

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

29,96482
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

29,96482
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PARTIDES D'OBRA

P-6

P221H-EL6D

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000

Unitats

2,75

Preu

Parcial

16,55000 =

0,16550

€

Import

Ma d'obra
A0D-0007

h

0,010 /R x

Manobre

Subtotal:

0,16550

0,16550

Maquinària
C139-00LH h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t

0,030 /R x

86,02000 =

Subtotal:

2,58060
2,58060

2,58060

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00248

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,74858
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-7

P2A0-4ILO

m3

Subministrament de terra adequada d'aportació

2,74858

Rend.: 1,000
Unitats

5,63
Preu

Parcial

€
Import

Materials
B03E-05OE m3

Terra adequada

x

1,000

5,63000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,63000
5,63000

5,63000
5,63000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-8

P3J5-FIFU

m3

Estructura de gabions de tela metalica de torsió, amb
peces d'2x1x1 m de tela metàllica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas de
malla, reblert amb pedra de l'obra collocada amb
mitjans mecànics

5,63000

Rend.: 1,000

Unitats

97,96

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0D-0007

h

Manobre

0,800 /R x

16,55000 =

13,24000

A0F-000B

h

Oficial 1a

0,600 /R x

24,50000 =

14,70000

Subtotal:

27,94000

27,94000

Maquinària
C13C-00LP h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,9661 /R x

50,90000 =

Subtotal:

49,17449
49,17449

Materials
B0D80-0CN m2

Plafó metàllic de 50x200 cm per a 50 usos

2,000

x

1,24000 =

B0AM-078K kg

Filferro acer galvanitzat

0,700

x

1,92000 =

1,34400

B354-08V0

Gabió1x2x1 m de tela metàllica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas de
malla

0,525

x

29,64000 =

15,56100

u

2,48000

49,17449
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PARTIDES D'OBRA

B0DZ5-0F6 u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàllics, de 50x200 cm

x

2,000

0,52000 =

Subtotal:

1,04000

20,42500

20,42500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,41910

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

97,95859
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-9

XG11

m3

Pedra calcària per a maçoneria

97,95859

Rend.: 1,000

27,00

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Materials
XB13

m3

Pedra d'esquists de Llívia per a maçoneria

x

1,000

27,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

27,00000
27,00000

27,00000
27,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-10

XRAE52

m2

Emmacat de pedra calcària d'escullera arrejuntada
amb formigó

27,00000

Rend.: 1,000

89,81

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0120400

h

Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)
(MO400)

1,000 /R x

18,07000 =

18,07000

A0140500

h

Peó eventual (amb les càrregues socials incloses)
(MO500)

1,000 /R x

17,06000 =

17,06000

Subtotal:

35,13000

35,13000

Materials
B069998

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,060

x

61,83000 =

Subtotal:

3,70980

3,70980

3,70980

Partides d'obra
F3J2271C

m3

Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800
kg de pes, collocats amb pala carregadora, amb la
cara exterior concertada

0,500

x

100,54381 =

Subtotal:

50,27191

50,27191

50,27191

Altres
A%AUXM

%

Medis auxiliars (MA02)

2,000 % s
Subtotal:

35,13000 =

0,70260
0,70260

0,70260
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

89,81431
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-11

XRG01

km

Arranjament de camí existent amb eixamplament fins
a 4 m d'amplada, construcció d'algun sobreample
puntual en indret favorable, construcció de
trencaaigües llargs, reperfilat de la plataforma i els
talussos i marcatge de cunetes. Inclou la tallada de la
vegetació arbrada dels laterals que entorpeixi el pas
de la maquinària, en una caixa de 4x4m i
l'eixamplement de la cruïlla

89,81431

Rend.: 1,000

Unitats

1.236,19

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150065

h

Peó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

3,000 /R x

17,44000 =

Subtotal:

52,32000

52,32000

52,32000

Maquinària
C1335080

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

2,000 /R x

50,44000 =

100,88000

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

2,000 /R x

66,58000 =

133,16000

C1331200

h

Motoanivelladora mitjana

4,000 /R x

62,96000 =

251,84000

CR11Q012

h

Motoserra (MQ012)

3,000 /R x

2,50000 =

7,50000

C13113B0

h

Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t

8,000 /R x

86,18000 =

689,44000

Subtotal:

1.182,82000

1.182,82000

Altres
A%AUXM

%

2,000 % s

Medis auxiliars (MA02)

52,32000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,04640
1,04640

1.236,18640
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-12

XRG02

km

Recuperació de camí antic per fer una pista forestal
de 4 m d'amplada en terrenys trànsit per l'accés de
mitjans d'extinció d'incendis i/o pels mitjans de
transport de fusta; amb la fusta procedent de
l'obertura de la caixa caldrà realitzar classificació de
la mateixa segons tipologia estandaritzada amb
l'objectiu de maximitzar productes i minimitzar la fusta
de trituració, que es tallarà a 2,5 m. Inclou la formació
de trencaaigües, sobreamples en indreta indicats i
eixamplament de la cruïlla

1.236,18640

Rend.: 1,000

Unitats

6.144,82

Preu

Parcial

Maquinària
C13113B0

h

Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t

40,000 /R x
10,000 /R x

62,96000 =

629,60000

8,000 /R x

50,44000 =

403,52000

C1331200

h

Motoanivelladora mitjana

C1335080

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

1,04640

86,18000 =

3.447,20000

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

C1105A00

h

25,000 /R x

Retroexcavadora amb martell trencador

66,58000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.664,50000
6.144,82000

6.144,82000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-13

XRG03

m

Formació de camí en terreny remogut per construir
escullera: repartiment de terres, compactació,
formació del camí, reperfilat, formació de cuneta
americana i de trencaaigües

6.144,82000

Rend.: 1,000

Unitats

6.144,82000

12,56

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1335080

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

0,050 /R x

50,44000 =

2,52200

C1331200

h

Motoanivelladora mitjana

0,050 /R x

62,96000 =

3,14800

C13113B0

h

Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t

0,080 /R x

86,18000 =

6,89440

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,56440

12,56440
12,56440
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-14

XRG04

m2

Tallada de la vegetació arbrada existent per a
construcció de nou camí, amb retirada de totes les
restes vegetals generades, fusta desbrancada,
trossejada, desemboscada i apilada de fusta en
carregador

12,56440

Rend.: 1,000

Unitats

0,56

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140067

h

Peó eventual (amb les càrregues socials incloses)
(MO067)

0,005 /R x

17,06000 =

0,08530

A0150065

h

Peó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
(MO065)

0,005 /R x

17,44000 =

0,08720

Subtotal:

0,17250

0,17250

Maquinària
CR11Q012

h

Motoserra (MQ012)

0,005 /R x

2,50000 =

0,01250

CR20Q051

h

Tractor de rodes de 86 a 115 CV (MQ051)

0,005 /R x

46,00000 =

0,23000

CR11Q020

h

Equip de desembosc sobre tractor de rodes de fins a
50 kW (MQ020)

0,005 /R x

29,13000 =

0,14565

Subtotal:

0,38815

0,38815

Altres
A%AUXM

%

Medis auxiliars (MA02)

2,000 % s
Subtotal:

0,17250 =

0,00345
0,00345

0,00345
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,56410
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-15

XRG05

m2

Adequació terreny per assentament de mur de
gabions

0,56410

Rend.: 1,000

Unitats

4,87

Preu

Parcial

23,38000 =

1,05210

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

0,045 /R x

Oficial 1a

Subtotal:

1,05210

1,05210

Maquinària
C131Q154

h

Retroexcavadora giratòria sobre erugues mitjana
(MQ154)

0,045 /R x

84,39000 =

Subtotal:

3,79755

3,79755

3,79755

Altres
A%AUXM

%

Medis auxiliars (MA02)

2,000 % s

1,05200 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,02104
0,02104

0,00 %

0,02104
4,87069
0,00000
4,87069
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PARTIDES ALÇADES

XRG06

u

Partida alçada de picar pedra, en indrets per sobre de
la mitjana esperada

Rend.: 1,000

COST DIRECTE

1.000,00

€

1.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________
XRG07

u

Partida alçada per a imprevistos

Rend.: 1,000
COST DIRECTE

1.700,00

€

1.700,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.700,0000

________________________________________________________________________________________________________________
XRG3

u

Partida alçada a justificar de material i formació en
l'àmbit de la seguretat i salut laboral

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

565,84

€

565,84000
565,8400

________________________________________________________________________________________________________________

Annex núm. 2: Fotografies

Recuperació de l’antic camí de mas Quintana i Argalés (G-77) a Sant Grau – Annex fotogràfic

Primers metres del camí antic a recuperar, a la sortida del revolt
de la pista principal. Tram 1.

Vista d’un indret del tram 1, on la traça del camí a recuperar és
ben visible.

Tram 2, inici de l’escullera (extrem oest), on l’altura serà d’1,5 m.

1
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Tram 2, zona sota camí, on s’allotjarà la base de l’escullera, en el
subtram de més altura

Tram 2, on es construirà l’extrem est de l’escullera i on, al talús
de sobre camí, es construirà un mur de gabions

Tram 2, de l’escullera. Zona esllavissada degut a l’aigua que
s’escola dels prats i circula pel camí

Tram 2, de l’escullera. Marge al peu del prat que es va
erosionant i té tendència a recular
2
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Prat sobre camí, en el tram 2. Pel prat s’escola l’aigua per siversos
indrets i, al talús del camí, es construirà un mur de gabions per
subjectar aquest prat.

Prat sobre camí, en el tram 2. Pel prat s’escola l’aigua per siversos
indrets i, al talús del camí, es construirà un mur de gabions per
subjectar aquest prat.
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Cruïlla entre el camí principal (dreta) i el camí a arranjar que forma
part de la recuperació de l’antic camí (esquerra). Final del tram 6

Un dels trams de recuperació de camí antic (tram 3, arribant al
tram 4) on la traça antiga és menys visible
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars constitueix tot el conjunt
d’instruccions per realitzar els treballs del projecte “Recuperació de l’antic camí de mas
Quintana i Argalés (G-77) a Sant Grau”, que es durà al terme municipal de Sales de
Llierca.
1.1. Objecte del projecte
L’objecte del projecte és la prevenció d’incendis forestals a nivell de la forest, tot
millorant els accessos existents, i la millora de la xarxa viària de cara a la gestió
forestal.
1.2. Localització
Administrativament les obres es localitzen íntegrament en el terme municipal de Sales
de Llierca, a la Garrotxa. Geogràficament se situen a l’Alta Garrotxa.
Als plànols del projecte s’indiquen clarament la situació de totes les obres projectades.
D’acord amb aquests plànols i amb el present plec de condicions hauran d'executar-se
les obres, excepte les modificacions ordenades per la direcció d’obra.

2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
2.1. Resum d’amidaments
Aquest apartat i els següents fan referència als capítols i subcapítols , tal com estan
anomenats al pressupost.

Figura 1: Situació del camí de l’obra. Denominació de trams i obres puntuals.
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Taula 1.

Relació d’amidaments de l’obra.

Capítol / Subcapítol

Actuació

Recuperació de camí
antic

Arranjament de camí

0,35

km

Tallada de vegetació

2.400

m2

Recuperació de camí antic

0,4

km

Tallada de vegetació

350

m2

Excavació per allotjar escullera

340

m3

155,7

m3

Subministrament de terres

66

m3

Formació de camí

40

m2

Adequació de terreny

40

m2

Mur de gabions amb
subministrament de pedra

41

m3

Cuneta formigonada

18

m

Excavació per a pou

1

m3

Pericó prefabricat

1

ut

5,5

m

Emmacat de pedra

4

m2

Partida alçada per a picat de
pedra

1

u

Partida alçada per a imprevistos

1

u

Tram amb escullera/
Mur d’escullera

Quantitat Unitats

Escullera de pedra calcària

Tram amb escullera/
Mur de gabions

Tram amb escullera/
Drenatge transversal

Clavegueró de polietilè de 800
mm de diàmetre

Altres camí

Taula 2.

Longitud i actuacions en cadascun dels trams.

Nom del tram

Longitud

Tram 1

0,1 km

Tram 2

0,05 km

Tram 3

0,3 km

Tram 4

0,2 km

Treball a fer
Tallada de vegetació
Recuperació de camí antic
Diverses actuacions (capítol 2:
Tram amb escullera)
Tallada de vegetació
Recuperació de camí antic
Arranjament de camí
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Tram 5

0,1 km

Tram 6

0,15 km

Tallada de vegetació
Recuperació de camí antic
Arranjament de camí

2.2. Capítol 1: Recuperació de camí antic
Aquests treballs consisteixen en recuperar l’antic camí de mas Quintana a Sant Grau,
que actualment consta de 3 trams que només son transitables a peu i 2 trams de camí
transitable en els que es proposa fer millores.
Arranjament de camí existent
En els trams 4 (0,2 km) i 6 (0,15 km), ja existents i transitables, es farà una
arranjament que millori les condicions actuals del camí. Els treballs a fer son:
-

Tallada de la vegetació a banda i banda del camí, per tal de que les branques
dels arbres no entorpeixin el pas de la maquinària, en una caixa de 4x4m.

-

Arranjament amb el material existent in situ: augment de l’amplada a 4 m, reformació de trencaaigües, formació de cuneta. Els treballs inclouen
l’eixamplament de la cruïlla amb el camí principal, a l’extrem est.

Recuperació de camí antic
En els trams 1 (0,2 km), 3 (0,3 km) i 5 (0,1 km), es recuperarà el camí antic existent,
ara cobert de vegetació i transitable només a peu. Els treballs a fer son:
-

Tallada de la vegetació existent a banda i banda de l’antic camí, i per tant sobre
la traça del camí en el seu estat final, en una amplada tal que un cop acabats
els treballs, un BRP pugui circular sense que les branques l’entorpeixin.

-

Formació de la caixa del camí, formació de trencaaigües , reperfilat de la
plataforma i els talussos. Construcció de dos sobreamples en els indrets
indicats als plànols. Amplada final de 4 m. Els treballs inclouen l’eixamplament
de l’entrada del camí a l’extrem oest, a la cruïlla amb el camí principal.

2.3. Capítol 2: Tram amb escullera
Aquests treballs consisteixen també en part de la recuperació de l’antic camí de mas
Quintana a Sant Grau, en concret del tram 2, de 50 metres, en el que es construirà
una escullera sota camí i un mur de gabions al talús del camí.
2.3.1. Subcapítol 2.1: Mur d’escullera
Els treballs que comprenen la construcció del mur d’escullera son:
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-

Tallada de la vegetació existent a banda i banda de l’antic camí, i per tant sobre
la traça del camí en el seu estat final, de manera que la maquinària pugui
treballar i de que en el futur un vehicle BRP de Bombers pugui circular sense
que les branques entorpeixin el seu pas.

-

Excavació per allotjar l’escullera i permetre el pas de la maquinària per
construir-la.

-

Construcció de l’escullera de pedra calcària, segons plànols. L’alçada de
l’escullera serà variable, entre 2 i 4,5 m, dels quals 0,5 m seran la base
enterrada. La longitud total és de 40 m. Enmig de les operacions de construcció
de l’escullera es col·locarà un pou, pericó i tub de drenatge transversal, com
s’indica al subcapítol 2.3.

-

Formació de camí definitiu, de 4 m d’ample, refinat i compactat, amb
trencaaigües i cuneta americana. Serà necessari subministrament de terres.

2.3.2. Subcapítol 2.2: Mur de gabions
Els treballs que comprenen la construcció del mur de gabions son:
-

Adequació del terreny per a l’assentament del mur.

-

Construcció del mur de gabions amb aportació de pedra. L’alçada del mur fa
entre 2 i 3 m, en una longitud de 18 m.

-

Construcció de cuneta de formigó amb fibres en 18 m de longitud i 0,75 m
d’amplada total, entre l’inici dels gabions i el pericó del tub de drenatge
transversal.

2.3.3. Subcapítol 2.3: Drenatge transversal
Els treballs consisteixen en:
-

Excavació de pou per allotjar pericó.

-

Col·locació de pericó de pas, prefabricat de formigó.

-

Formació de llit de sorra sobre el que es col·locarà el tub de clavegeueró.

-

Col·locació de clavegueró de polietilè d’alta densitat de 0,8 m de diàmetre, unit
al pericó i sobresortint de l’escullera, amb un pendent de 30º.

-

Emmacat de pedra sota la zona de sortida del tub de drenatge, amb una
amplada de 2 m i una longitud de 1,5xl’altura a la que quedi la sortida del tub.

2.4. Capítol 3: Altres camí
-

Partida alçada de picar pedra. Es preveu aquesta partida per absorbir els
volums de roca que puguin aparèixer en qualsevol de les operacions del
projecte, que calgui picar per a fer el camí, i que estigui per sobre de la mitjana
6
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normal de la zona del camí.

-

Partida alçada per a imprevistos. Aquesta partida es preveu per a les variacions
en amidaments que puguin sorgir durant les obres, o altres imprevistos.

3. EXECUCIÓ I CONTROL DE L’OBRA
3.1. Aspectes generals per a tota l’obra
3.1.1. Comprovació del replantejament
En el termini màxim d’1 mes a partir de l’adjudicació definitiva es comprovarà, en
presència de l’adjudicatari o del seu representant, el replantejament de les obres
efectuat abans de la licitació, i es farà la corresponent acta de comprovació del
replantejament.
A l’acta de comprovació del replantejament s’hi reflectirà la conformitat o disconformitat
del replantejament respecte als documents contractuals del projecte; i es farà
referència expressa a les característiques geomètriques del traçat i obres de fàbrica, a
la procedència de materials, així com a qualsevol punt que, en cas de disconformitat,
pugui afectar al compliment del contracte.
Quan l’acta de comprovació del replantejament reflecteixi alguna variació respecte als
documents contractuals del projecte, s’acompanyarà d’un nou pressupost, valorat,
segons els preus del contracte.
Les dades, cotes i punts fixats s’anotaran en un annex a l’acta de comprovació del
replantejament, el qual s’unirà a l’expedient de l’obra, i se’n lliurarà una còpia al
contractista.
El contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts del replantejament.
La Direcció d’obra aprovarà els replantejaments de detalls necessaris per a l’execució
dels treballs i subministrarà al contractista tota la informació que precisi per que
aquests puguin ser realitzats.
El contractista haurà de proveir a costa seva de tots els materials, equips i mà d’obra
necessaris per a efectuar els citats replantejaments i determinar els punts de control o
referència que es requereixin.
3.1.2. Funcions de la direcció d’obra
La Direcció de l’Obra és la persona, amb titulació adequada i suficient, directament
responsable del correcte desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics i
mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix i altres autoritzacions
preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d’assegurar la seva adequació
a la finalitat proposada.
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És atribució exclusiva de la DO la coordinació de tot l’equip tècnic que pogués
intervenir en l’obra; en aquest sentit, li correspon realitzar la interpretació legal, tècnica
i econòmica dels projectes així com assenyalar les mesures necessàries per a portarles a terme.
Són obligacions de la DO:
o Estudiar i verificar el replantejament de les obres i comprovar l’adequació del
projecte a les característiques geotècniques del terreny. La demora en la
comprovació del replantejament pot ser causa de resolució del contracte d’obres.
o Subscriure l'Acta de comprovació del replantejament conjuntament amb el
contractista.
o Resoldre les contingències en la interpretació tècnica que es puguin produir en
l’execució de l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres les instruccions precises per a
la correcta interpretació del projecte.
o Quan el DO consideri necessari la modificació del projecte, sol·licitarà a l’Òrgan de
Contractació l’autorització per a iniciar el corresponent expedient. En el termini
màxim de 15 dies des de què sigui previsible la necessitat de modificar el projecte i
juntament amb la sol·licitud, presentarà un informe sobre les modificacions a
introduir, la seva repercussió econòmica i les causes que les motiven.
o Elaborar, prèvia autorització de la Comissió de Seguiment (CS), les modificacions
del projecte que venen exigides per la marxa de les obres, sempre que les mateixes
s’adaptin a les disposicions normatives contemplades en el projecte.
o Proposar, en el cas de modificacions del projecte, els preus de les unitats d’obra no
previstes en el contracte.
o Prenent com a base els amidaments de les unitats d'obra i els preus contractats,
redactarà mensualment la relació valorada a origen.
o En base a aquesta relació valorada a origen, presentarà a l'Òrgan de Contractació
la certificació corresponent a l'obra executada en el termini màxim de 10 dies
següents al període al qual correspongui. No podrà ometre l’esmentada certificació
pel fet que hagi estat petit el volum d’execució, o fins i tot nul, tret que s’hagués
acordat la suspensió de l'obra.
o Subscriure l’Acta de Comprovació de Replantejament, l’Acta de recepció, així com
les Actes de suspensió temporal parcial o total i d’inici de les obres.
o Realitzar els informes que els siguin sol·licitats per la CS.
o Informar les pròrrogues sol·licitades pel contractista.
o Redactar, en el termini de 15 dies, una estimació de l’import de les modificacions
acordades com a conseqüència de la comprovació del replantejament.
o Trametre, un mes abans de la data prevista de finalització del termini d’execució, un
informe en el qual es farà constar la possibilitat del compliment del termini previst
pel contractista.
o Procedir, en el termini màxim d’un mes des de la recepció, a l’amidament general
de les unitats d’obra realment executades, que es presentarà a l’Òrgan de
Contractació conjuntament amb la certificació final i relació valorada, l’acta
d’amidaments i un informe complet amb memòria i plànols de l’estat final on figurin
les obres realment executades.
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o El retard en el compliment dels terminis de les certificacions, modificacions,
execució de les obres, actes de comprovació de replantejament, paralitzacions...,
exigirà un informe de la DO especificatiu de les causes que han motivat aquest
retard i, si això és imputable al Contractista o, en cas contrari, justifiqui els motius
que l’eximeixen de tota responsabilitat. Aquest informe haurà de presentar-se a la
CS en el termini màxim de 7 dies comptats des de la data en què hagués hagut de
realitzar-se l’acte corresponent.
3.1.3. Representant del contractista a l’obra
L’adjudicatari de l’obra haurà de nomenar un representant a l’obra que serà el
responsable de l’adjudicatari de la correcta execució de la mateixa. Aquesta persona
ha d’estar treballant a l’obra més de la meitat del temps que duri l’execució.
3.1.4. Representant del promotor
El promotor de l’obra nomenarà la figura de responsable del contracte d’acord amb el
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic (TÍTOL II: Parts en el contracte, CAPÍTOL I: Òrgan
de contractació).
Article 51. Competència per a contractar
1. La representació dels ens, organismes i entitats del sector públic en matèria
contractual correspon als òrgans de contractació, unipersonals o col·legiats que, en
virtut de norma legal o reglamentària o disposició estatutària, tinguin atribuïda la
facultat de celebrar contractes en el seu nom.
2. Els òrgans de contractació podran delegar o desconcentrar llurs competències i
facultats en aquesta matèria amb compliment de les normes i formalitats aplicables en
cada cas per a la delegació o desconcentració de competències, en el caso que es
tracti d’òrgans administratius, o per a l’atorgament de poders, quan es tracti d’òrgans
societaris o d’una fundació.
Article 52. Responsable del contracte
1. Els òrgans de contractació podran designar un responsable del contracte al que
correspondrà supervisar l’execució i adoptar les decisions y dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada,
dins l’àmbit de facultades que aquells li atribueixin. El responsable del contracte podrà
ser una persona física o jurídica, vinculada a l’ens, organisme o entitat contractant o
aliena a ell.
2. En els contractes d’obres, les facultades del responsable del contracte s’entendran
sense perjudici de les que corresponen al Director Facultatiu conforme amb allò
disposat en el Capítol V del Títol II del Llibre IV.
El representant del promotor vetllarà per tal que els objectius del projecte
s’acompleixin i es coordinarà periòdicament amb el director d’obra pel bon
funcionament del projecte.

9

Recuperació de l’antic camí de Mas Quintana i Argalés (G-77) a Sant Grau

Plec de condicions tècniques particulars

3.1.5. Iniciació de les obres
L’inici de les obres es realitzarà un cop feta l’acta de comprovació i replantejament, i
serà a partir d’aquesta data que es comptarà el termini d’execució establert en el
contracte.
3.1.6. Senyalització de les obres
El contractista queda obligat a senyalitzar, al seu càrrec, les obres objecte del
contracte, segons les instruccions i models que rebi de la direcció d’obra i del pla de
seguretat i salut.
3.1.7. Obligacions del contractista
És obligació seva avisar a la Direcció d’obra de les possibles incidències a la mateixa,
de la presència o no de les persones que realitzin el treball a l’obra, així com del seu
abandonament i els motius pels quals es produeixin.
Aquesta sèrie de condicions especials són d’obligat compliment durant tota la durada
de l'obra.
1. Abans d'iniciar cada fase dels treballs caldrà avisar al director de l'obra. En tot
moment, aquest ha de saber de la presència o no de l'empresa adjudicatària a
l'obra.
2. És d’obligat compliment en tot moment la normativa de prevenció de riscos laborals.
3. Al començar els treballs i en presència de La Direcció de l’Obra es fixarà el lloc
exacte del rètol d’obra.
4. No es permetrà encendre foc a la zona de les obres ni als voltants, sense les
autoritzacions pertinents.
5. En cas que pel mal ús o la utilització de maquinària en zones no autoritzades
prèviament pel Director de l'obra es causin danys, la reparació dels mateixos correrà
a càrrec de l'empresa adjudicatària.
6. No es deixaran altres restes, que no sigui les vegetals a la forest com a
conseqüència de la realització dels treballs, això és papers, llaunes, plàstics i
d'altres materials no biodegradables.
7. Es portarà totalment al dia el llibre d'obra i s'hi anotaran totes les incidències
referents a l'obra. El llibre d'ordres ha de quedar dipositat a l'obra i sempre a
disposició del director de la mateixa per poder-hi anotar qualsevol fet que s'escaigui,
referent a la mateixa.
8. Es portarà totalment al dia el llibre d’Incidències per a temes relatius a seguretat i
salut, s'hi anotaran totes les incidències referents a aquest tema. Sempre que sigui
factible ha de quedar dipositat a l'obra i sempre a disposició del coordinador de
seguretat i salut i de les persones autoritzades a fer-ne ús.
3.1.8. Seguretat i salut en el treball
El contractista prendrà cura que en tot moment els treballadors al seu càrrec observin
la legislació vigent en aquesta matèria.
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Les obres s’executaran de forma que el trànsit aliè a l’obra, en les zones que afectin a
camins i serveis existents, trobi en tot moment un pas en bones condicions de
viabilitat, executant si fos precís, camins provisionals per a desviar-lo.
El contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra contra tota
deterioració durant el període de construcció i haurà d’emmagatzemar i protegir contra
incendis els materials inflamables. Es destaca la importància del compliment dels
reglaments vigents per a l’emmagatzemament de carburants.
3.1.9. Equips i maquinària
El contractista resta obligat a posar i usar a les obres els equips de maquinària que es
va comprometre a aportar en la licitació i que el director d’obra consideri necessaris pel
desenvolupament de les mateixes.
La direcció d’obra haurà d’aprovar els equips de maquinària o instal·lacions que hagin
d’utilitzar-se per a les obres.
La maquinària i altres elements de treball hauran d’estar en perfectes condicions de
funcionament i restaran adscrits a l’obra durant el curs d’execució de les unitats en què
s’hagin d’utilitzar. No es podran retirar sense el consentiment del director d’obra.
3.1.10.
3.1.10.1.

Materials
Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 400
a 800 kg de pes

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
o La roca ha de provenir de pedrera o, puntualment, de la pròpia excavació. Ha
de tenir la superfície rugosa i no s'han d'admetre les pedres arrodonides.
o Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra uniforme.
o No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques.
o Ha de ser compacta, sense alteracions apreciables i estable químicament
davant de l'acció dels agents externs, en particular davant de l'aigua.
o En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de
tenir les arestes vives.
o Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'utilització d'acord amb la DT
i les indicacions de la DF.
o El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la DT o la DF. Per a l'escullera
sense classificar és de 0,5 kg.
o Ha de complir les condicions requerides per la DF.
o El contingut de partícules amb forma inadequada ha de ser inferior al 30 %. En
cas de superar-se aquest valor, només s'ha de poder utilitzar si es fa un estudi
especial per a garantir un comportament correcte. Les partícules de forma
inadequada són aquelles que compleixen: (L+G)/2 >= 3 E, on: L = longitud
(separació màxima entre dos plànols paral·lels tangents a la partícula), G =
espessor (diàmetre del forat circular mínim per on pugui passar la partícula), E
= ample (separació mínima entre dos plànols paral·lels tangents a la partícula).
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Els valors de L, G i E es poden determinar de forma aproximada i no han de
ser mesurats necessàriament en tres direccions perpendiculars.
o Estabilitat: Assaig immersió en aigua 24 h (NLT 255):
- Fissures: Sense fissures
- Pèrdua de pes: <= 2%
o Característiques fonamentals:
- Densitat aparent seca: >= 2500 kg/m3
- Absorció d'aigua (UNE 83134): <= 2%
- Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2): < 50
- Contingut d'ió sulfat (UNE 7245): < 12%
- Coeficient de dilatació tèrmica (C): 0,000006 <= C <= 0,000012 mm °C
- Mòdul d'elasticitat: entre 100000 i 500000 kg/cm2
- Porositat aparent: <= 0.4%
- Duresa Mohs: >= 6.5
o El pes de les pedres col·locades ha de ser de com a mínim 10 kg, i de 200 kg
com a màxim. El percentatge de pedres amb un pes inferior a 100 kg no pot
sobrepassar el 25 % del total.
o

PEDRA CALCÀRIA:
o Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat
càlcic.
o No han de tenir substàncies estranyes que arribin a caracteritzar-les.
o No han de ser bituminoses.
o No han de tenir argiles en excés.
o Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids.
o Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm): >= 50 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge, de manera que no es produeixin fragmentacions.
Si existeixen diferents tipus de pedra a l'obra, el subministrament i emmagatzematge
s'ha de fer individualitzat per a cada tipus de bloc.
3.- UNITAT I CRITERI 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/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 (PG3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
Operacions de control:
12
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
o

o

o

o

Recepció del informe de la pedrera a utilitzar, amb les següents dades:
- Classificació geològica.
- Densitat aparent seca.
- Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2).
- Estudi de la morfologia.
- Prova d'absorció en aigua dolça o salada (UNE 83134).
- Resistència a l'acció dels sulfats.
Cada 2.000 t de pedra utilitzada, i sempre que hi hagi un canvi de front
d'explotació, s'han de fer els següents assaigs:
- Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2).
- Absorció (UNE-EN 1925).
- Determinació del pes específic (UNE-EN 1936).
S'ha de fer com a mínim una vegada, els següents assaigs:
- Densitat aparent seca.
- Resistència a l'acció dels sulfats magnèsic i sòdic (cas d'esculleres en
contacte amb aigua) (UNE-EN 1367-2).
Inspecció de la pedrera, un cop al mes com a mínim, per a comprovar la
continuïtat dels fronts de treball.

Criteris de presa de mostres:
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.
Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment:
o
o

No s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs sense que el contractista hagi presentat
l'informe de la pedrera.
Si el material o la pedrera no compleixen totes les especificacions, no s'ha
d'autoritzar el seu ús.

3.1.10.2.

Gabió de tela metàl·lica de filferro de torsió triple

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Caixa formada amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer galvanitzat en
calent, per a reblir amb pedra natural o grava de pedrera.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de resistir l'acció de l'aigua i els agents atmosfèrics sense alteracions físiques ni
químiques.
La designació dels gabions s'ha de fer pels paràmetres següents:
- Número de la norma
- Tipus de gabió o gabió de recobriment
- Tipus de malla i diàmetre del filferro
- Tipus de recobriment superficial
La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions.
La tela metàl·lica ha de tenir una secció i un pas de malla constant i uniforme.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions, taques ni
imperfeccions superficials.
L'enreixat de malla triple torsió ha de complir l'especificat en la norma UNE-EN 102233.
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Els filferros per a cosits i tirants utilitzats per al muntatge de les caixes de gabions, han
de complir els mateixos requisits que els filferros que formen l'enreixat dels gabions on
s'utilitzen.
Les arestes lliures de les caixes de gabió, han d'estar acabades amb un filferro d'acer
de la mateixa qualitat i tipus de recobriment que la resta. Han d'estar unides a
l'enreixat de forma mecànica en fàbrica.
El filferro galvanitzat ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 10244-2.
El zinc utilitzat per al recobriment ha de complir la norma UNE-EN 1179.
L'aliatge utilitzat per al recobriment ha de complir la norma ASTM B 750.
L'aspecte, l'adherència del recobriment i assaig d'immersió, han de complir l'especificat
en les normes UNE 7183, UNE-EN 10244-1, UNE-EN 10244-2.
Els filferros galvanitzats i plastificats per extrusió amb PVC, han de complir els
requisits de la norma UNE-EN 10245-2.
El PVC de recobriment ha de complir:
- Densitat (UNE-EN ISO 1183): entre 1,30 i 1,50 g/m3
- Duresa (Shore D) (UNE-EN ISO 868): >= 50
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 527): >= 21 MPa
- Allargament al trencament (UNE-EN ISO 527): >= 190%
- El gruix del recobriment, aspecte, brillantor, concentricitat i adherència, ha de complir
l'especificat en les normes UNE-EN 10245-1, UNE-EN 10245-2
Material: acer de baix contingut en carboni conforme les normes UNE-EN 10016-1 i
UNE-EN 10016-2
Escuadria nominal de la malla (UNE 36730): >= 5x7 cm; <= 8x10 cm
Gruix mínim del recobriment (UNE-EN 10223-3):
- Diàmetre 2,00 a 2.20 mm: 240 g/m2
- Diàmetre 2,40 a 2,70 mm: 260 g/m2
- Diàmetre 3,00 a 3,40 mm: 275 g/m2
Amplària de malla:
- Malla 5x7 2,00 mm: 50 mm
- Malla 8x10 2,70 mm: 80 mm
- Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 80 mm
Diàmetre filferro:
- Malla 5x7 2,00 mm: 2,00 mm
- Malla 8x10 2,70 mm: 2,70 mm
- Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 2,70/3,70 mm
Diàmetre filferro a les vores:
- Malla 5x7 2,00 mm: 2,40 mm
- Malla 8x10 2,70 mm: 3,40 mm
- Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 3,40/4,40 mm
Diàmetre filferro de cosit:
- Malla 5x7 2,00 mm: 2,40 mm
- Malla 8x10 2,70 mm: 2,40 mm
- Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 2,20/3,20 mm
Gruix del recobriment de PVC:
- Malla8x10 2,70/3,70 mm (PV): 0,50 mm
Resistència a la tracció (UNE-EN 10002-1): >= 420 N/mm2; <= 550 N/mm2
Allargament mínim (UNE-EN 10002-1): 10%
Diàmetre exterior del filferro plastificat (UNE-EN 10223-3): Diàmetre del filferro d'acer +
1 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària: ± 3%
- Alçària: ± 5%
- Massa: ± 5%
- Diàmetre del filferro (UNE-EN 10223-3):
14
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- Diàmetre 2,00 mm: ± 0,05 mm
- Diàmetre 2,20 a 2,70 mm: ± 0,06 mm
- Diàmetre 3,00 a 3,40 mm: ± 0,07 mm
- Escuadria de la malla (UNE-EN 10223-3): +16%, - 4%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Les caixes s'han de subministrar plegades i premsades, en paquets
lligats, agrupats per mides.
Emmagatzematge: Agrupats per mides i qualitats.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat
d'amidament:
la
indicada
a
la
descripció
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

de

l'element

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).
UNE 36730:2006 Gaviones y gaviones recubrimiento de enrejado de malla hexagonal
de alambre de acero galvanizado o galvanizado y recubierto de PVC.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'embalatge ha de constar, com a mínim les dades següents:
- Tipus de gabió
- Tipus de malla
- Diàmetre del filferro
- Tipus de recobriment del filferro
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i
recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixin les especificacions
fixades al plec de condicions.
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5
determinacions)
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es
realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro.
(UNE-EN 10218-1).
- Comprovació del galvanitzat: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes
no destructius) (UNE-EN ISO 1461) (5 determinacions).
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:
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es
rebutjaran les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que
hauran de resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el
subministrament. En cas contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels elements
rebuts.
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3.1.10.3.

Clavegueró de polietilè d’alta densitat

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a
temperatures fins a 40°C.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea
de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles,
esquerdes ni d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una
separació entre marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que
el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el
emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no
n'afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que
indicarà la llargària romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva
aptitud per a ús alimentari.
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització,
Pn=pressió nominal):
0°C < T <= 20°C: 1 x Pn
20°C < T <= 30°C: 0,87 x Pn
30°C < T <= 40°C: 0,74 x Pn
Índex de fluïdesa:
- PE 40 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4
g/10 min
- PE 100 (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4
g/10 min
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦ Designació tub ¦ Pressió de prova ¦
¦
¦
a 20°C (bar)
¦
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¦-----------------¦-------------------¦
¦
PE 100
¦
12,4 MPa
¦
+-------------------------------------+

Gruix de la paret i les seves toleràncies:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
SÈRIE
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
SDR 7,4
¦
SDR 11
¦
SDR 17
¦
SDR 26
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Pressió nominal, PN (bar)
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦
¦
PN 16
¦
PN 10
¦
PN 6
¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix de paret, e (mm)
¦
¦ DN ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦ 630 ¦
- ¦ ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦1000 ¦
- ¦ ¦ ¦ ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+

Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦
DN
¦ Diàmetre exterior mig ¦ Ovalització ¦
¦ (mm) ¦-------------------------¦
màxima
¦
¦
¦
mín.
¦
màx.
¦
¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦ 630
¦
630,0
¦
633,8
¦
22,1
¦
¦ 710
¦
710,0
¦
716,4
¦
¦
¦ 800
¦
800,0
¦
807,2
¦
¦
¦ 900
¦
900,0
¦
908,1
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 1000
¦ 1000,0
¦ 1009,0
¦
¦
+------------------------------------------------+

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la
deformació localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre
nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la
pila ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos
para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para
conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos
para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos
para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el
suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible
les dades següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm
- Diàmetre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
- Diàmetre exterior nominal, dn
- SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues
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 de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la
instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

3.1.11.

Assaigs

Els assaigs s’efectuaran, segons les normes d’assaigs vigents en Obres Públiques i en
el Decret de Presidència del Govern 2337/1968 de 20 de setembre.
Qualsevol tipus d’assaig que no estigui inclòs en dites normes haurà de realitzar-se
d’acord a les instruccions que dicti el director d’obra.
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3.1.12.

Treballs nocturns

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció d’obra i
realitzats només en les unitats d’obra que aquesta indiqui. El Contractista haurà
d'instal·lar els equips d’il·luminació, dels tipus i intensitat que la Direcció d’obra ordeni i
mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns.
3.1.13.

Treballs no autoritzats i treballs defectuosos

Els treballs executats pel Contractista, modificant allò prescrit en els documents
contractuals del Projecte, sense l'autorització, hauran de ser enderrocats a costa seva
si la Direcció de l’obra ho exigeix i en cap cas seran abonables.
El contractista serà, responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa puguin
derivar-se per a l'Administració. Igual responsabilitat comportarà al Contractista
l'execució de treballs que el director d'obra estableixi com a defectuosos.

3.2. Aspectes particulars a cada part de l’obra
3.2.1. Actuacions sobre la vegetació
3.2.1.1. Poda i tallada de peus a banda i banda de camí
Es podaran les branques i es tallaran els peus que se situïn en la caixa de 4 x 4 m que
imaginàriament envolta el camí, o que en el seu creixement del futur pròxim vagin a
envair a quest espai.
L'abatiment dels peus es realitzarà mitjançant la tala amb motoserra arran de soca per
tal que no quedin obstacles que puguin dificultar l'acció de la trituradora de restes
vegetals o les tasques dels operaris. L'abatiment es realitzarà cap al costat més
favorable per tal de produir el menor dany sobre la vegetació adjacent. La tallada es
farà dirigida, de manera que s’eviti fer danys als arbres o matolls que hagin de quedar
dempeus.
En les podes, els talls es realitzaran sense produir cap altre tipus de ferida al tronc. Els
treballs de poda han d’estar fets per podadors qualificats. És essencial usar en cada
cas la tècnica de poda adequada, ja que una operació incorrecta pot causar danys que
romandran a l’arbre durant la resta de la seva vida, comprometent-ne l’estructura i la
salut.
 Tall de poda i eliminació de branques Com a norma general s’ha de considerar
que els talls de menor diàmetre són més fàcils de tancar i per tant causen
menys danys a l’arbre que els grans. Els talls han de ser sempre nets i no
s’han de provocar esqueixaments per la qual cosa s’han d’usar eines de tall
adequades, en bon estat i ben afilades i desinfectades. En el cas de branques
de cert pes (sempre que no es pugui aguantar la branca amb una mà), s’ha de
seguir la regla dels tres talls, és a dir, abans del tall definitiu s’han de fer primer
dos talls de descàrrega. El primer tall s’ha de situar a uns 30-45 cm del coll de
la branca i no ha de ser gaire profund per tal de no bloquejar la motosserra
(aproximadament el 30% del diàmetre de la branca).Mitjançant el segon tall,
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situat un xic més cap a l’exterior, la branca es trencarà i caurà. Amb el tercer
tall s’eliminarà el monyó resultant sense perill d’esqueixament.

Imatge 1. Regla dels tres talls

Per l’eliminació de grans branques, s’usaran si es considera necessari, cordes,
politges i retencions tant per a la seva subjecció durant la poda com per a la baixada
de la branca. Si fos necessari s’eliminaria la branca successivament en diferents
porcions. En tot cas s’ha de tenir en compte la direcció prevista de caiguda per tal de
prevenir possibles accidents tant a treballadors com a terceres persones, així com
evitar danys a altres branques o vegetació circundant.
 Localització dels talls de poda El tall de poda s’ha de realitzar en el lloc correcte
per tal de possibilitar la millor resposta de l’arbre quant el creixement i al
tancament de la ferida. El tall de branques laterals s’ha de realitzar sense
malmetre els límits externs del coll de la branca, respectant l’arruga de
l’escorça i l’engruiximent de la branca. No hi ha angle de tall preestablert, ja
que depèn de cada cas particular. En el tall s’han de deixar sempre intactes el
coll de la branca i l’arruga de l’escorça ja que són l’origen del llavi de tancament
de ferida, el qual forma la quarta barrera del sistema de protecció propi de
l’arbre, segons estableix la teoria de la compartimentació. L’objectiu del tall
correcte és que el llavi es formi de manera adequada i hi hagi un tancament
ràpid, per tal de minimitzar la formació de podridures internes.

Poda de branca lateral

Formació del llavi de tancament de ferida
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Poda de branca seca

Poda de branca principal (tall de reducció)

En el cas d’una branca lateral morta, l’arbre forma un llavi de tancament de ferida que
abraça la base de la branca seca. Quan aquesta es poda s’ha de deixar aquest llavi
intacte, eliminant només la fusta morta.
En la poda de reducció, en la qual es talla una branca deixant-ne una de lateral o tirasaba, la línia correcta de tall és la bisectriu de l’angle format per l’arruga de l’escorça i
la línia imaginària perpendicular a l’eix de la branca eliminada. El diàmetre de la
branca que roman ha de tenir com a mínim un terç del diàmetre de la guia eliminada.
La poda de branquillons es pot efectuar d’igual manera o bé deixant, en comptes d’un
tira-saba, una gemma lateral.
 Severitat de la poda Una poda rutinària no implica necessàriament una millora
de la salut de l’arbre. La supressió de fullatge mitjançant la poda redueix el
vigor de l’arbre, fa disminuir les seves reserves energètiques i fa minvar el seu
sistema radical. Una poda severa pot significar una minva de la salut de l’arbre
i és l’origen de cavitats i podridures que a la llarga comportaran un ancoratge
insegur de les noves branques amb major risc de ruptura i un increment de les
futures operacions de poda. El total del teixit viu que pot ser eliminat d’un arbre
com a màxim depèn de l’espècie, de la seva grandària i de la seva edat. És
aconsellable de no superar el 25% del fullatge eliminat. Els arbres més joves
toleren més severitat que els arbres adults. Una regla general és que una arbre
tanca més fàcilment una sèrie de petites ferides que una ferida gran. Una altre
regla de la poda és que cap branca ha de ser podada sense cap motiu.
 Ferides de poda En general no està recomanat l’ús de pintures o cicatritzants,
ja que en alguns casos, en comptes de protegir les ferides, pot potenciar el
desenvolupament de podridures fúngiques o bacterianes.
 Època de poda La poda de branques mortes, dèbils o afectades per plagues o
malalties pot ser duta a terme en qualsevol època de l’any. És recomanable
que la poda de branques sanes sigui duta a terme en les èpoques de poca
activitat fisiològica, evitant els períodes crítics de la brotada i de la senescència
foliars, que depenen de l’espècie i de les condicions climàtiques del lloc.
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3.2.1.2. Tallada de vegetació sobre traça de camí a recuperar
Es tallaran tots els peus que se situïn sobre la traça del camí antic a recuperar. Les
condicions de tallada seran les mateixes que en l’apartat anterior. Les soques restants
seran arrencades en l’operació posterior d’eixamplament de caixa del camí.
3.2.1.3. Tractament de restes vegetals generades
Les restes generades per la tallada i la poda d’arbrat han de tractar-se. Les restes
petites hauran de ser triturades i les restes de diàmetre major de 5 cm, trossejades a
50 cm i apilades, per afavorir la recollida per a llenya.
3.2.2. Actuacions de xarxa viària
3.2.2.1. Amplada dels camins
El camí a recuperar i l’existent tindran una amplada final de 4 m en la majoria del
recorregut.
3.2.2.2. Sobreamples
En dos indrets puntuals favorables indicats als plànols i que implicaran poc moviment
de terres, es farà un sobreample.
Als sobreamples el camí quedarà amb una amplada de fins a uns 6-7 metres de
plataforma, sempre segons les característiques del terreny. S’aprofitaran els espais
més favorables amb l’objectiu de minimitzar els moviments de terres, encara que sigui
a expenses d'augmentar quelcom la distància de separació especificada. També, i en
la mesura que sigui possible, es construiran els sobreamples alternadament un cop a
cada banda de pista, essent més indicat realitzar tot el sobreample a la mateixa banda
sense ocupar la banda contrària. Les dimensions mínimes dels sobreamples seran:
- Amplada total (camí i sobreample): 6-7 metres.
- Longitud: 10 metres, o la que permeti el terreny.
3.2.2.3. Trencaaigües
El mètode a utilitzar per a l’evacuació de l’aigua de la plataforma en tots els camins,
serà per mitjà de trencaaigües, tret dels casos en què s’indica el contrari. La distància
entre trenca-aigües depèn de la pendent longitudinal del vial segons la taula següent:
Pendent longitudinal de la pista

Distància entre trencaaigües

Menys del 5%

Cada 75 metres

Entre el 5% i el 10%

Cada 50 metres

Entre el 10% i el 15%

Cada 25 metres

El trencaaigües ha de creuar transversalment l'eix de la pista, amb un angle d'uns 20º
en relació a la perpendicular del camí i cap al costat on ha de desguassar, pendent
avall. Si fem un tall paral·lel a la direcció del camí, el trencaaigües ha de tenir un perfil
suau, amb una primera mitja ona còncava de 2 metres, iniciant-se a cota de la
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plataforma del camí fins a 15 cm per sota aquesta cota i recuperant de nou la cota
inicial. A partir d’aquest punt enllaçaria una altra mitja ona d’uns altres 2 metres, en
aquest cas convexa i fins a una cota de 15 cm per sobre la plataforma del camí i
tornant a recuperar la cota de la plataforma:

25 cm
25 cm

3.2.2.4. Pendents longitudinals o transversals
Els camins sense cunetes en vessant tindran un perfil inclinat cap a un sol costat, cap
a l’exterior del camí.

Els camins sense cunetes en divisòria d’aigües i els camins amb cunetes tindran
perfils transversals bombats cap a ambdós costats de la plataforma, anomenats en
esquena d’ase. En aquests casos el pendent transversal podrà ser cap a un únic
costat del vessant en les corbes tancades i sempre que ho consideri la Direcció d’obra.
La relació entre els pendents longitudinals i transversals perquè l’evacuació de l’aigua
sigui la correcta, sense transcórrer grans distàncies ni assolir velocitats elevades per
sobre de la plataforma, s’especifica en la següent taula.

Pendent longitudinal de la pista

Pendent transversal a executar

Menys del 3%

1,5%

Entre el 3% i el 6%

2,0%

Mes del 6%

3,0%
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Un pendent transversal del 3% només serà superat en les corbes tancades peraltades,
En que la pendent màxima del peralt serà del 10%.
3.2.2.5. Talussos de nova construcció
Els talussos de nova construcció tindran les següents característiques pel que fa a la
pendent (sent H:V la relació entre la projecció vertical i horitzontal del talús):

L’alçada màxima del talús serà de 5 metres. En el cas que els talussos presentin
desperfectes, abans de la recepció definitiva de les obres, el Contractista eliminarà els
materials despresos o moguts i farà urgentment les reparacions complementàries
ordenades pel Director d’obra. Si aquests desperfectes són imputables a una execució
inadequada, el Contractista serà responsable dels danys ocasionats.
3.2.2.6. Terraplenat
Si el terraplè s'ha de construir sobre terreny natural, en el cas que n'hi hagués,
primerament s’extraurà el material inadequat. Desprès, s'escarificarà el terreny per tal
d'aconseguir el travament idoni amb el terraplè. Els materials del terraplè s’estendran
en capes successives, de gruix uniforme. El gruix de les capes serà suficientment
reduït per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot ell el grau de
compactació exigit. Durant l’execució de les obres, la superfície de les capes haurà de
tenir el pendent transversal necessari per a assegurar l’evacuació de les aigües sense
perill d’erosió. Els productes de desmunt no adequats per al terraplenat que marqui el
Director d’obra es transportaran a abocadors.
3.2.2.7. Ferm
El ferm ha d’estar constituït per la terra remoguda en adequar i perfilar la plataforma,
degudament compactada amb un corró. La capacitat portant del ferm ha de ser
superior als 2.000 Kg/m2. Aquesta s'ha d'assolir mitjançant compactació del terreny o
bé amb l'aportació de materials externs per a la plataforma si els naturals del territori
no ho permeten.
En cas d’haver d’incorporar material al ferm:
- La granulometria dels elements que la composen ha de ser de tipus continu.
Per a la seva execució es va estenent i compactant per tongades.
- La corba granulomètrica del tot-ú estarà dins els límits detallats en el quadre
adjunt :
SEDASSAT PONDERAL ACUMULAT ( % )

Tamís UNE
50

Z-1

Z-2

Z-3

100

-

-
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40

75-100

100

-

25

55-85

70-100

100

20

50-80

60-90

70-100

10

40-70

45-75

50-80

5

30-60

30-60

35-65

2

20-50

20-50

20-50

10-30

10-30

10-30

5-15

5-15

5-15

0,4
0,08

o
o

La grandària màxima no excedirà la meitat del gruix de la tongada compactada.
El material no serà plàstic.

o
o

L'equipament de sorra serà superior a 30 .
- La fracció sedassada pel tamís (0,080 UNE) serà menor que la meitat de la
acció sedassada pel tamís (0,40 UNE) en pes.

3.2.2.8. Compactació del ferm
La terra remoguda al adequar i perfilar la plataforma, es compactarà amb un corró
vibratori fins al 95% PN per tal d’assegurar una impermeabilitat acceptable.
El ferm ha de quedar pla i anivellat. No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
3.2.2.9. Reperfilat de talussos
Amb aquesta operació es deixarà el talús dels camins llis i amb la inclinació marcada a
la taula referent als talussos nous. No es deixaran talls o volums de terra o roca que
puguin desprendre’s i causar un perill.
3.2.2.10.

Cuneta americana

Es construiran les cunetes amb disseny triangular. Presentaran una profunditat mínima
de 0,3 m i el talús interior tindrà una pendent 2V:3H i el talús exterior 1V:1H. L’amplada
serà de 0,75 m. En la figura següent es mostra el disseny.

Figura 2: Cuneta americana, triangular, en camí rural

3.2.2.11.

Mur escullera

Excavació
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La superfície obtinguda de l’excavació s’ha d’ajustar a les alineacions, pendents i
dimensions especificades o en el seu defecte, les determinades per la D.O.
Els talussos han de tenir el pendent especificat.
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 D.O..
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Hi ha d’haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s’hi han
de referir totes les lectures topogràfiques.
S’han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o
estabilitat del terreny no excavat.
S’ha d’atendre a les característiques tectónic- estructurals de l’entorn i a les possibles
alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesures necessàries per tal d’evitar els
fenòmens següents:
 Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l’excavació
 Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres
 Talussos provisionals excessius
S’ha de preveure un sistema de desguàs per tal d’evitar acumulació d’aigua dins
l’excavació.
Els elements de desguàs s’han de disposar de forma que no produeixin l’erosió dels
talussos.
No s’ha de treballar simultàniament en zones superposades.
Els treballs s’han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d’imprevistos (terrenys inundats, etc.) s’han de suspendre les obres i avisar a la
D.O.
No s’ha de rebutjar cap material obtingut de l’excavació sense l’autorització expressa
de la D.O.
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.

26

Recuperació de l’antic camí de Mas Quintana i Argalés (G-77) a Sant Grau

Plec de condicions tècniques particulars

S’ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s’han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
A la vora d’estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar
en direcció no perpendicular a ella i deixar sense excavar una zona de protecció
d’amplària >= 1 m que s’haurà d’extreure després manualment.
S’ha d’impedir l’entrada d’aigües superficials, especialment a la vora dels talussos.
No s’han d’acumular els productes de l’excavació a la vora de l’excavació.
L’excavació s’ha de fer per franges horitzontals.
El material obtingut en l’excavació s’utilitzarà per consolidar els trams existents entre
llindars.
Base de l’escullera
El fons de l’excavació s’executarà amb una contrainclinació respecte a l’horitzontal de
3H:1V, de tal manera que els blocs de la base es col·loquin paral·lelament a les fileres
del mur.
Es col·locarà escullera fins a la cota del terreny natural en l’intradós. L’Amplada total
de la base de l’escullera serà de 1,2 m .
Cos del mur
La superfície de recolzament de la primera filera de l’escullera sobre la cara superior
de la base, ha de presentar una inclinació cap el trasdós de 3H:1V i presentar una
superfície final dentada i irregular.
Les fileres del cos del mur han de mantenir la inclinació 3H:1V cap el trasdós del mur.
El parament del terraplè (trasdòs) presentarà una inclinació màxima de 2H:10V i el
parament vist (intradós) de 2+1H:10V.
L’amplada del mur serà major o igual que 1 m. El diàmetre mid de les pedres a utilitzar
serà de 0,7 m.
La secció transversal del mur ha d’estar constituïda per blocs del mateix fus
granulomètric. Les cares vistes dels blocs han de tenir una superfície sensiblement
plana i regular.
Cada bloc ha d’estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar els altres.
Els blocs s’han de col·locar de manera que no coincideixin els junts verticals, cada
pedra d’escullera ha de recolzar la seva cara inferior en almenys dos blocs de la filera
inferior. Hi haurà continuïtat entre blocs, de manera que un bloc sempre sigui
col·lateral amb un mínim de dos. S’ha d’evitar la presencia de forats i els que es facin
s’han d’omplir amb pedres de mida més petita, que es falcaran amb força, de manera
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que el conjunt quedi massís i que la escullera resulti amb el suficient travament. La
mida màxima d’obertura de forats entre blocs serà de 15 cm.
En cap cas es formaran columnes de blocs d’escullera i s’evitarà la formació de files
horitzontals de blocs, es a dir les successives files han de buscar la màxima imbricació
que sigui possible amb les immediatament superior o inferior.
Les cares vistes dels blocs han de coincidir amb el pla del talús definit en el projecte,
sense arestes ni pics que sobrepassin aquesta superfície.
Trasdòs
El material del terraplè de l’escullera. Principalment aquest ha de presentar un elevat
angle de fregament i bones característiques drenants.
El terreny natural és adient pel terraplè, sent necessari només per tant perfilar el
terraplè per tal de construir l’escullera. S’han de suspendre els treballs quan la
temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contractista ha d’elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la D.O.
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.
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.
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.
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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 terraplè.
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s’ha d’esglaonar per tal de garantir
l’estabilitat.
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el
treball de la maquinària.
El grau d’humitat ha de ser l'adequat per tal d’obtenir la densitat i el grau de saturació
exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d’humitat inicial i les
condicions ambientals de l’obra.
Després de la pluja no s’ha d’estendre una nova tongada, fins que l’ultima 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.
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
sedimentària 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 D.O..

3.2.2.12.

Estructura de gabions de tela metàl·lica de torsió

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'estructures de pedra, per tal d'estabilitzar talussos.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Gabions reblerts amb pedra d'aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Estructures de gabions:
- Replanteig dels gabions
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- Preparació de la base
- Estesa de la caixa de tela metàl·lica
- Ancoratge de la base de la caixa
- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l'obra o subministrada segons el
cas
- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció
- Tancat i lligat final
- Neteja i retirada de runa i material sobrant
ESTRUCTURA DE GABIONS:
Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer
galvanitzat en calent, reblertes amb pedra natural o grava de pedrera, triada a l'obra, o
d'aportació.
Ha de tenir la secció prevista a la DT.
Ha de ser estable.
Les cares han de ser planes i les arestes rectes.
La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions.
El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica.
Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el
diàmetre de la malla.
Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes
característiques.
Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals.
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre
superior al pas de malla.
Toleràncies d'execució:
- Llargària: ± 3%
- Amplària: ± 3%
- Alçària: ± 5%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
ESTRUCTURA DE GABIONS:
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Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les
indicacions de la DT.
Al costat del lloc d’emplaçament s’armaran els gabions. Primerament es desplegaran,
abatent-los al terra en una superfície plana.
En la figura següent es mostra la denominació de cada cara:

Figura 3: Nomenclatura de les cares dels gabions (A. BIANCHINI INGENIERO, S.A).

A continuació s’aixecaran les parets II i IV, i les dues testes T-T fins que coincideixin
les seves arestes contigües, formant d’aquesta manera una caixa amb la tapa oberta.
Finalment es cosiran les arestes amb filferro galvanitzat reforçat.

Figura 4: Muntatge dels gabions (A. BIANCHINI INGENIERO, S.A).

Una vegada armat es col·locarà en el lloc de l’obra, que s’indica en el projecte, lligat,
mitjançant filferro galvanitzat reforçat i torsions entre malles, als gabions contigus.
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El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les
cantonades.
Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar
deformacions.

Figura 5: Encofrat en els paraments (A. BIANCHINI INGENIERO, S.A).

S’efectuarà el replè del gabió amb canto rodat o pedra de cantera. S’efectuarà amb
mitjans mecànics (retroexca-vadora). S’evitarà la descàrrega de forma violenta, el
fregament i els cops, per tal de no malmetre el recobriment del filferro.
El material utilitzat per omplir els gabions s’anirà estenent i compactant per capes
paral·leles al parament a mesura que s’executin les diferents fileres o es munti el
parament extern amb l’objectiu que entri amb tensió al mateix temps. El gruix màxim
de cada capa serà de 0,3 m.
Les capes de l’interior dels gabions tindran l’espessor adequat per aconseguir la
compactació exigida, i a la vegada per què la seva part superior coincideixi amb cada
nivell d’ancoratge de l’enreixat.
Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant
les més grosses als paraments.
Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33
cm d'alçària, i amb separacions horitzontals de 50 cm.

Figura 6: Atirantat dels gabions (A. BIANCHINI INGENIERO, S.A).
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Es tancarà la tapa del gabió, amb l’auxili d’una palanca d’acer amb l’extrem corbat. No
coincidiran mai les unions entre dos gabions de dos files consecutives (verticalment).
3.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
4.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE
GABIONS:
- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d'acord a les exigències del
plec.
- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la
peça i la granulometria de les pedres en contacte amb la malla.
- Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA
DE GABIONS:
- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur
de contenció).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
ESCTRUCTURA DE GABIONS:
El procés de formació dels gabions s'ajustarà a les indicacions del plec de condicions.
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en
primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats,
fins el 100% del subministrament.
3.2.2.13.

Cuneta revestida de formigó

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
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- 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.
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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.
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.
35

Recuperació de l’antic camí de Mas Quintana i Argalés (G-77) a Sant Grau

Plec de condicions tècniques particulars

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.
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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 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.
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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.- 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 (PG3).
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.21C «Drenaje superficial».
3.2.2.14.

Pericó prefabricat de formigó

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa
38

Recuperació de l’antic camí de Mas Quintana i Argalés (G-77) a Sant Grau

Plec de condicions tècniques particulars

CONDICIONS GENERALS:
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible
amb el del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà
inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
Toleràncies d'execució:
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERICONS PREFABRICATS:
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.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.open_in_new
4.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran
amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada
assaig segons la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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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.

3.2.2.15.

Clavegueró amb tub de polietilè de densitat alta

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions
soldades, col·locats al fons de la rasa i reblert de sauló fins a 10 cm per sobre del tub.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs
- Replanteig i preparació de les unions
- Execució de les unions dels tubs
- Baixada dels tubs al fons de la rasa
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Reblert de la rasa amb sauló
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista
i amb el pendent definit per a cada tram.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de
complir l'especificat en la DT.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta
un ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la
canonada.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del
trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades
tangencialment 100 cm.
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Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que
especifiqui la DF.
La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior, ha d'estar reblert amb sauló.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm
Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm
Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 bar
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que
presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la
fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas
contrari cal avisar la DF.
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del
tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el
recobriment adequat.
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica
muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és
lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes
(terres, pedres, eines de treball, etc.).
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no
s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
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La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la
rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions
tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han
de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la
canonada instal·lada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección
General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta
Orden.open_in_new
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.21C «Drenaje superficial»
3.3. Restriccions temporals i ambientals dels treballs
3.3.1. Termini d’execució
El termini d’execució s’estableix en 3 mesos.
3.3.2. Condicions d’execució de caràcter ambiental
Les obres han de seguir criteris integradors i de minimització de l’impacte visual. En
aquest sentit cal evitar provocar despreniments de pedres o terres, així com minimitzar
la tala d’arbrat. Les solucions que s’adoptin han de mantenir el criteri d’integració
paisatgística en relació als materials, els acabats i el cromatisme emprat.
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Cal assegurar que a l’escullera es faci una bona entrega o encaix del mur en el
terreny, tant en l’inici com en el final, i que la pedra i material a utilitzar sigui similar als
materials calcaris del massís. En cas que sigui necessari, si finalment no queda
paisatgísticament integrat, es podria plantejar alguna actuació de revegetació a peu de
mur.
Un cop realitzats els treballs previstos, es procedirà a la neteja i sanejament de l’àrea
de treball. Tota superfície que s’afecti de forma temporal ha de ser restaurada
convinentment, restituint l’estat geomorfològic i la cobertura vegetal.
En atenció al potencial interès de l’àrea per a la reproducció d’espècies de fauna
d’interès, dins de l’EIN de l’Alta Garrotxa, és recomanable l’execució de l’actuació fora
del període reproductor de les espècies, que va del 15 de març al 15 de juliol.

4. AMIDAMENT I ABONAMENT
4.1. Condicions generals
Els amidaments de l’obra són, en general, els descrits en el projecte. Malgrat això, els
amidaments finalment executats poden sofrir variacions respecte el projecte en raó de
circumstàncies imprevistes.
4.2. Detalls de l’amidament i abonament
Les superfícies i distàncies sempre s'entenen en projecció horitzontal, mai en la
longitud del terreny en pendent.
S’abonarà per unitats tractades d’acord amb els preus del contracte. Es liquidarà per
unitats (ha, km, m2, ut, etc.) totalment finalitzades d’acord amb les característiques del
plànol del projecte.
Pels amidaments de superfície i km es faran els amidaments per part del contractista
amb aixecament amb GPS i plànols que seran validats per la DO.
En cas que l’adjudicatari no estigui d’acord amb els amidaments i exigeixi un detall es
podrà realitzar un aixecament topogràfic i/o una mesura amb roda manual del
quilometratge. Les despeses suplementàries d’aquest amidament aniran a càrrec de
l’adjudicatari.
Els amidaments d’obra realitzats, que han de servir de base a les certificacions, seran
executats pel Director de les obres o per la persona que aquest designi. L’adjudicatari
haurà de nomenar un representant seu per intervenir en els amidaments, qui haurà de
manifestar les seves objeccions, si les tingués, o cregui tenir base per a elles.
4.2.1. Amidaments per kilòmetre (km)
Els amidaments dels camins es realitzaran també en planta.
Quan el traçat dels camins arranjats o oberts sigui fàcilment identificable sobre els
ortofotomapes i els mapes topogràfics 1:5.000 de l’ICC, seran aquests la base per als
amidaments. En el cas contrari, l’amidament es farà amb un aixecament amb GPS que
correrà a compte del contractista.
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Aquestes mesures es prendran en projecció horitzontal, no en pendent.
En ambdós casos el contractista presentarà un ortofotoplànol en paper i en digital del
camí amidat a certificar, en el que aparegui el traçat de dit camí i l’amidament
resultant.
4.2.2. Amidaments per unitats (u)
Els amidaments per unitats es faran simplement comptant les unitats executades.
Aquesta feina correrà a càrrec del contractista, tot i que La Direcció de l’Obra podrà fer
un altre mesurament si no està d’acord amb el primer.
4.2.3. Amidaments per metres lineals, quadrats o cúbics (ml, m2 o m3 )
Aquestes mesures es prendran amb una cinta mètrica homologada amb divisions
d’almenys fins al centímetre. Aquesta feina correrà a càrrec del contractista, tot i que la
Direcció de l’Obra podrà fer o encarregar un altre mesurament si no està d’acord amb
el primer, a càrrec del contractista.
A diferència de les mesures areals de major magnitud, aquests amidaments no es
prendran en projecció, sinó en el pla de la pendent.
4.2.4. Abonament de les partides alçades a justificar
Per a l’execució de qualsevol de les partides alçades incloses en aquest projecte
prèviament s’haurà d’avisar al director de l’obra per a què hi doni la conformitat. Un
cop acabat el treball es tornarà a avisar el director de l’obra per a què pugui fer la
valoració dels amidaments.
Partida alçada de picat de roca (XRG06)
Aquesta partida alçada s’inclou per als treballs que ocasionaran, al capítol de treballs
en xarxa viària, els afloraments rocosos excepcionals que apareixen al terreny. Es
mesurarà en m3 i s’abonarà a raó de 50 €/ m3.
Partida alçada per a imprevistos (XRG07)
Aquesta partida alçada està inclosa en gran part per tal d’absorbir els errors
d’estimació del volum d’escullera, el volum de mur de gabions. Per tant, aquesta
partida s‘abonarà segons els preus unitaris establert al mateix pressupost. En cas que
s’hagi d’emprar per altres feines derivades d’altres imprevistos, els preus unitaris seran
els establerts per les tarifes i preus unitaris vigents de Forestal Catalana (que s’utilitzen
també en el pressupost) o, en cas que no hi constin, els preus de l’ITEC.
4.2.5. Abonament de les mesures de seguretat i salut
L’import destinat a la seguretat i salut de l’obra se certificarà íntegrament tot i que de
manera fraccionada segons el percentatge de l’obra executada totalment. Al final de
l’obra se certificarà el % que quedi fins a arribar al 100% del preu de la unitat d’obra.
Tot això estarà lògicament condicionat al bon compliment de totes les mesures de
seguretat i salut establertes.
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4.3. Unitats no previstes
La realització d’obra no prevista en la proposta ha de ser autoritzada per la direcció de
la mateixa per la seva posterior certificació com a excés d’obra. En cas de no actuar
així no s’admetrà un excés d’obra en l’execució de la proposta.
4.4. Obra inacceptable o incompleta
Es procedirà a la certificació de les diferents parts de l’obra un cop es donin per
realitzades les diferents unitats de forma completa, mai certificacions parcials d’unitats
d’obra no acabades que tinguin un preu unitari. L’obra inacceptable o bé incompleta
s’haurà de refer per procedir a la seva certificació.
4.5. Altres despeses a càrrec del contractista
Seran a càrrec del contractista, sempre que en el contracte no es prevegi
explícitament el contrari, les següents despeses:
o

Les despeses de construcció, adequació, remoció
construccions auxiliars i instal·lacions provisionals.

o

Les despeses de protecció de materials contra el deteriorament, danys o
incendi, complint els requeriments vigents per a l’emmagatzemament
d’explosius i carburants.

o

Les despeses de neteja i evacuació de deixalles.

o

Les despeses de conservació previstes en el present Plec, durant el termini
de garantia.

o

Les despeses de remoció d’eines i materials.

o

Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions pel
subministrament d’aigua necessària pels treballs.

o

Les despeses de correcció de desperfectes produïts a la xarxa viària
existent durant el pla d’execució dels treballs i motivats per a la realització
dels mateixos, i els de totes les reparacions que són imprescindibles per a
la realització de les obres.

o

Les despeses que origini la còpia dels documents contractuals: plànols, etc.

o

Les despeses de retirada de materials rebutjats i correcció de les
deficiències observades i posades de manifest per les corresponents
proves i assajos.

o

Les despeses de replantejament dels treballs.

o

Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per dipòsits de maquinària
o materials.

o

Les despeses de protecció de col·lectors i de la pròpia obra front a
qualsevol deteriorament, dany o incendi, i es compliran els requisits vigents
per a l’emmagatzemament d’explosius i carburants

o

Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.
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5. PRECAUCIONS ESPECIALS DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
5.1. Pluges
Durant les diverses etapes de l’obra, les obres es mantindran en tot moment en
perfectes condicions de drenatge. Els regalls i demés desguassos es conservaran i
mantindran de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.
5.2. Gelades
Si existeix perill de que es produeixin gelades, el Contractista de les obres protegirà
totes les zones que poguessin quedar perjudicades en els efectes consegüents. Les
parts d’obra danyades s’aixecaran i construiran al seu càrrec, d’acord amb el que
s’assenyala en aquestes prescripcions.
5.3. Incendis
El Contractista s'haurà d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control
d'incendis i a les instruccions complementàries que figuren en aquest plec de
prescripcions tècniques particulars, o que siguin dictades per la direcció d’obra.
En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per a evitar que s'encenguin focs
innecessaris i serà responsable d'evitar la propagació dels que es requereixin per a
l'execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es puguin produir. El
Director de l'obra podrà autoritzar, si es creu convenient, la realització de treballs
forestals en període de màxim risc d'incendis sempre que es tingui l’autorització del
Director General d’Ecosistemes forestals i Gestió del Medi, del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i es disposin de tots els mitjans
d’extinció que aquest consideri adient.

Girona, juny de 2020

La redactora del projecte

La directora del projecte

Núria Nadal Salellas

Miriam Sangerman Vidal

Enginyera de forests

Enginyera Tècnica Forestal - Garrotxa-

Col·legiada núm. 4.173

Secció de Boscos i Recursos Forestals

Forestal Catalana, SA

SSTT del DARP a Girona
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el Treball correspon al projecte:
“Recuperació de l’antic camí de mas Quintana i Argalés (G-77) a Sant Grau” i es
realitza per tal de donar compliment a la normativa de prevenció de riscos laborals.
La normativa estableix els mecanismes específics per l’aplicació de la Llei 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, de la Directiva Europea 92/57/92 i, del Reial Decret
39/97 de 17 de gener pel que s’aprova el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Així mateix mitjançant el Reial Decret 1627/97 adapta al Dret Espanyol la Directiva
Europea 95/57/CEE per la que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut que hagin d’aplicar-se a les obres temporals o mòbils.
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant el període d’execució de les
obres, la relació de riscos laborals previsibles i les mesures i proteccions tècniques per
tal d’evitar-los, i fins i tot les mesures preventives que caldrà adoptar. També
s’inclouen les normes preceptives d’higiene dels treballadors.
D’altra banda, el Pla de Seguretat i Salut que s’haurà de presentar abans de l’inici de
l’obra, a l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat, servirà de referència
obligada durant el període d’execució de les obres.

2. CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS
2.1. Descripció dels treballs i situació
Aquest encàrrec té com a objecte realitzar actuacions de millora de la xarxa viària de
la forest “Mas Quintana i Argalés” (G-77).
2.2. Pressupost d’execució
El pressupost total dels treballs de “Recuperació de l’antic camí de mas Quintana i
Argalés (G-77) a Sant Grau” és de QUARANTA MIL QUATRE-CENTS NORANTANOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (40.499,99 €).

3. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquests treballs,
les previsions respecte a la prevenció de riscs 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.
Aquest estudi haurà de servir per donar les directrius bàsiques a l’empresa executora
dels treballs per portar a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de
riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret
1627/97 de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut.
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En base a l’article 7è i a l’aplicació de l’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 del començament de les obres
pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi,
per la Direcció Facultativa. En obres de les Administracions Públiques s’haurà de
sotmetre a l’aprovació de l’Administració.
Es recorda la obligació de que als centres de treball ha d’haver-hi un Llibre
d’Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al llibre haurà de posar-se
en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix, segons l’article 15è del R.D., els contractistes i subcontractistes han de
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de
seguretat i salut a l’obra.
El coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de
la direcció facultativa, en cas d’apreciar-se un risc greu imminent per la seguretat dels
treballadors, podrà parar l’obra parcial o totalment, comunicant-ho a la inspecció de
treball i seguretat social, al contractista, subcontractista i representant dels
treballadors.
D’altra banda, les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del
promotor no eximiran de les responsabilitats als contractistes i subcontractistes (art.
11è).
3.1. Mesures generals de prevenció i protecció
L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció
preventiva recollits en l’article 15 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de
Riscs Laborals durant l’execució de l’obra i en particular en les activitats de:
- Manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.
- L’elecció dels llocs de treball tenint en compte les condicions d’accés i la
determinació de les vies o zones de desplaçament.
- La manipulació dels diferents materials i la utilització de mitjans auxiliars.
- El manteniment, el control previ a la posada en marxa i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de l’obra, amb l’objectiu de corregir
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
- L’assenyalament i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
- La recollida dels materials perillosos emprats.
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- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes.
- L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà
de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
- La cooperació entre contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
- Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que
es realitza en l’obra o prop del lloc de l’obra.
Els principis d’acció preventiva establerts en l’article 15è de la Llei 31/95 són els
següents:
1. L’empresari aplicarà les mesures que integrin el deure general de prevenció,
d’acord amb els principis generals de:
- evitar riscs
- avaluar els riscs que no es poden evitar
- combatre els riscs d’origen
- adaptar el treball a la persona, en particular en respecte a la concepció dels llocs
de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els
efectes del mateix a la salut
- substituir el que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, la
organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència
dels factors ambientals al treball
- adaptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
- donar les degudes instruccions als treballadors
2. L’empresari haurà de tenir en consideració les capacitats professionals dels
treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d’encarregar-los el
treball.
3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els
treballadors que han rebut formació suficient i adequada puguin accedir a les
zones de risc greu i específic.
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4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i les
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva
aplicació, es tindran en compte els riscs addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podrà adoptar-se quan la magnitud
dels indicats riscs siguin substancialment inferiors a les de les que es pretenen
controlar i no existeixin mesures alternatives.
5. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir
com a àmbit de cobertura la previsió de riscs derivats del treball, l’empresa
respecte dels seus treballadors.
3.2. Identificació dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra
establerta a l’annex IV del R.D. 1627/97, s’enumeren a continuació els riscs particulars
de diferents treballs d’obra, tot i que considerant que alguns d’ells es puguin donar
durant tot el procés d’execució de l’obra o bé se aplicables a altres treballs.
S’haurà de posar una atenció especial als riscs més usuals a les obres com són:
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la
postura més apropiada pel treball a realitzar.
A més a més, s’ha de tenir en consideració les possibles repercussions en les
estructures d’edificació veïnes i posar atenció en minimitzar el risc d’incendi.
Tanmateix, els riscs relacionats hauran de tenir-se en compte per previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment, etc.).
3.2.1. Mitjans i maquinària
-

atropellaments

-

bolcades, caigudes de maquinària d’obra

-

caigudes de la càrrega transportada

-

generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

caigudes des de punts alts

-

cops i ensopegades

-

caigudes de materials i rebots

-

ambient sorollós

-

contactes elèctrics directes o indirectes

-

accidents derivats de condicions atmosfèriques
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3.2.2. Treballs previstos
-

caigudes des de punts alts

-

cops i ensopegades

-

caigudes de materials, rebots

-

sobreesforç per postures incorrectes

-

bolcades de munt de materials

-

riscs derivats de l’emmagatzematge de materials

-

riscs derivats del mal ús de maquinària, talls, punxades, etc.

3.2.3. Treballs de preparació del terreny i plantació
-

bolcades, caigudes de maquinaria

-

cops i ensopegades

-

sobreesforç per postures incorrectes

-

riscs derivats del desconeixement del terra durant l’excavació

-

sobreesforç per excés de pes

-

caigudes de materials, rebots

-

accidents derivats de condicions atmosfèriques

-

talls i punxades

-

riscs derivats de la manipulació de materials

3.2.4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos epecials (Annex
II del R.D. 1627/97)
-

treballs amb riscs especialment greus de sepultura, esfondrament o
caiguda d’altura, per particulars característiques de l’activitat realitzada, els
procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball

-

treballs en els que l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc
especialment greu o pels quals la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible

-

treballs en les proximitats de línies elèctriques d’alta tensió i treballs que
exposin a un risc d’ofegament per immersió

-

obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments
de terres subterranis

4. MESURES DE PREVENCIÓ I RPOTECCIÓ
Com a criteri general, seran primordials les proteccions col·lectives davant les
individuals. A més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans
auxiliars, la maquinària i les eines. D’altra banda, els mitjans de protecció hauran
d’estar homologats segons la normativa vigent.
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Tanmateix, els mitjans relacionats hauran de tenir-se en compte per previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment, etc.).
4.1. Mesures de protecció col·lectiva
-

organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les
diferents feines i circulació dins de l’obra

-

senyalització de les obres de perill

-

preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a
l’interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors

-

revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra

-

comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels
elements

4.2. Mesures de protecció individual
-

ulleres homologades contra la pols i antiprojeccions

-

casc de seguretat homologat

-

guants homologats per evitar el contacte directe amb els materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades

-

calçat de seguretat amb sola antilliscant

-

protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

-

pantalons amb protecció contra els talls

4.3. Mesures de protecció a tercers
-

Tancar, senyalitzar i il·luminar l’obra, si és necessari. El tancament ha
d’impedir que persones foranes a l’obra puguin accedir-hi.

-

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com
en relació als vials exteriors

-

Immobilització dels vehicles de transport de materials mitjançant falques
durant els treballs de càrrega i descàrrega

-

Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels
elements i infraestructures veïnes
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5. MEDICINA PREVENTIVA
5.1. Formació
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició de mètodes de treball
i els riscos que aquests poden comportar, juntament amb les mesures de seguretat
que s’hauran d’utilitzar per evitar-los.
Al personal més capacitat i idoni se li impartiran cursos de socorrisme i primers auxilis,
de manera que tots els equips comptin amb algun socorrista.
5.2. Farmaciola i instal·lacions mèdiques
Es disposarà en l’obra de farmacioles de primers auxilis amb el contingut de material
especificat a la normativa vigent. N’hi haurà una a la zona de serveis i diverses
repartides estratègicament al llarg de l’obra. Serà necessària l’existència d’una
farmaciola de tall en aquelles zones que estiguin allunyades de la farmaciola central.
Es disposarà d’un local destinat a la farmaciola central. Les farmacioles es revisaran
mensualment i s’haurà de reposar el material gastat.
5.3. Assistència a accidentats
S’informarà als treballadors a l’inici de l’obra o en el moment de la seva incorporació a
aquesta, de la situació dels diferents centres mèdics (Centres propis, Mútues
Patronals, Mútues Laborals, Centres d’Atenció Primària i Hospitals) als quals s’haurà
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.
5.4. Reconeixements mèdics
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra s’haurà de sotmetre a un
reconeixement mèdic previ, el qual haurà de repetir-se en el període d’un any.

6. NORMATIVA APLICABLE
- Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny (DOCE: 26/08/92), sobre les disposicions
mínimes de Seguretat i Salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció
temporals o mòbils.
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- R.D. 1627/97, de 24 d’octubre (BOE núm. 256, 25/10/97) sobre les disposicions
mínimes de Seguretat i Salut. Transposició de la Directiva 62/57/CEE.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals.
- R.D. 36/1997, de 17 de gener, sobre el Reglament dels Serveis de Prevenció
- R.D. 485/1997, de 4 d’abril, sobre les disposicions mínimes en matèria de
senyalització, de seguretat i salut al treball
- R.D. 486/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut als
llocs de treball.
- R.D. 487/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscs, en particular
dorso-lumbars per als treballadors.
- R.D. 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra riscs
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.
- R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització d’equips de protecció individual.
- R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut
per a l’ús per part dels treballadors dels equips de treball.
- Ordre de 20 de maig de 1952, sobre el reglament de Seguretat i Higiene del Treball a
la Indústria de la construcció.
- Ordre de 20 de setembre de 1986, sobre el model de llibre d’incidències
corresponents a les obres en que sigui obligatori l’Estudi de Seguretat i Higiene.
- Ordre de 16 de desembre de 1987, sobre els nous models per a la notificació
d’accidents de treball i instruccions per al seu compliment i tramitació.
- Ordre de 31 d’agost de 1987, sobre senyalització, abalisament, neteja i acabat
d’obres fixes en vies fora de poblat.
- R.D. 1316/1989, de 27 d’octubre, sobre la protecció als treballadors davant els riscs
derivats de l’exposició al soroll durant la feina.
- Ordre de 9 de març de 1972, sobre l’Ordenança General de Seguretat i Higiene al
Treball.
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Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentàries per a diferents
mitjans de protecció personal de treballadors:
- R. de 14 de desembre de 1974: N.R.MT-1, casc no metàl·lic.
- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-2, protectors auditius.
- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-3, pantalles per a soldadors.
- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-4, guants aïllants d’electricitat.
- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-5, calçat de seguretat contra riscs mecànics.
- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-6, banquetes aïllants de maniobres.
- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-8, equips de protecció personal de vies
respiratòries, filtres mecànics.
- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-9, equips de protecció personal de vies
respiratòries, mascaretes autofiltrants.
- R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-10, equips de protecció personal de vies
respiratòries, filtres químics i mixtos contra amoníac.
A part de totes aquestes disposicions cal recordar que poden existir les d’àmbit local,
és a dir, les ordenances municipals.

Girona, juny de 2020

La redactora del projecte

La directora del projecte

Núria Nadal Salellas

Miriam Sangerman Vidal

Enginyera de forests

Enginyera Tècnica Forestal - Garrotxa-

Col·legiada núm. 4.173

Secció de Boscos i Recursos Forestals

Forestal Catalana, SA

SSTT del DARP a Girona

11

DOCUMENT NÚM. 5. PRESSUPOST

Recuperació de l´antic camí de Mas Quintana i Argalés (G-77) a Sant Grau - (BGP-0332/20)

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Data: 17/06/20
01
01

XRG01

Num.

km

Pàg.:

PRESSUPOST BGP-0332_20
RECUPERACIÓ DE CAMÍ ANTIC

Arranjament de camí existent amb eixamplament fins a 4 m d'amplada, construcció d'algun sobreample puntual
en indret favorable, construcció de trencaaigües llargs, reperfilat de la plataforma i els talussos i marcatge de
cunetes. Inclou la tallada de la vegetació arbrada dels laterals que entorpeixi el pas de la maquinària, en una
caixa de 4x4m i l'eixamplement de la cruïlla

Text

Tipus

1

T

2

Tram 4
3 Tram 6

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud
0,200
0,150

XRG04
Num.

m2

0,350

Tallada de la vegetació arbrada existent per a construcció de nou camí, amb retirada de totes les restes vegetals
generades, fusta desbrancada, trossejada, desemboscada i apilada de fusta en carregador

Text

Tipus

1

T

2

Tram 1
3 Tram 3
4 Tram 5

[C]

[D]

Longitud
100,000
200,000
100,000

Amplada
6,000
6,000
6,000

[E]

[F]

XRG02

Num.

km

Tipus

1

T

2

Tram 1
3 Tram 3
4 Tram 5

[C]

[D]

[E]

Longitud
0,100
0,200
0,100

01
02
01

XRG04

m2

P221H-EL6D

m3

F3J2271C

m3

0,400

Tallada de la vegetació arbrada existent per a construcció de nou camí, amb retirada de totes les restes vegetals
generades, fusta desbrancada, trossejada, desemboscada i apilada de fusta en carregador
350,000

Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
AMIDAMENT DIRECTE

3

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST BGP-0332_20
TRAM AMB ESCULLERA
MUR D'ESCULLERA

AMIDAMENT DIRECTE
2

[F]

0,100 C#*D#*E#*F#
0,200 C#*D#*E#*F#
0,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

2.400,000

Recuperació de camí antic per fer una pista forestal de 4 m d'amplada en terrenys trànsit per l'accés de mitjans
d'extinció d'incendis i/o pels mitjans de transport de fusta; amb la fusta procedent de l'obertura de la caixa caldrà
realitzar classificació de la mateixa segons tipologia estandaritzada amb l'objectiu de maximitzar productes i
minimitzar la fusta de trituració, que es tallarà a 2,5 m. Inclou la formació de trencaaigües, sobreamples en
indreta indicats i eixamplament de la cruïlla

Text

Obra
Capítol
Titol 3

TOTAL Fórmula

600,000 C#*D#*E#*F#
1.200,000 C#*D#*E#*F#
600,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

0,200 C#*D#*E#*F#
0,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

1

340,000

Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, collocats amb pala carregadora, amb la cara
exterior concertada
EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Data: 17/06/20

Text

Tipus

1
2
3
4
5
6
7
8
9

T
Subtram 1 - altura 2,1 m
Subtram 2 - altura 2,8 m
Subtram 3 - altura 3,7 m
Subtram 4 - altura 4,3 m
Subtram 5 - altura 3,55 m
Subtram 6 - altura 3 m
Subtram 7 - altura 3,25 m
Subtram 8 - altura 3,25 m

[C]

[D]

Longitud
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

Secció
2,520
3,360
4,440
5,160
4,260
3,600
3,900
3,900

[E]

Pàg.:

[F]

4

P2A0-4ILO
Num.

m3

Text

Tipus

1

T

3

155,700

[C]

[D]

[E]

Longitud
25,000
20,000

Amplada
4,000
4,000

Fondària
0,500
0,200

[F]

m

66,000

Formació de camí en terreny remogut per construir escullera: repartiment de terres, compactació, formació del
camí, reperfilat, formació de cuneta americana i de trencaaigües
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
02
02

XRG05

m2

40,000

PRESSUPOST BGP-0332_20
TRAM AMB ESCULLERA
MUR DE GABIONS

Adequació terreny per assentament de mur de gabions
AMIDAMENT DIRECTE

2

P3J5-FIFU

Num.

m3

Text

40,000

Estructura de gabions de tela metalica de torsió, amb peces d'2x1x1 m de tela metàllica de filferro d'acer
galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra de l'obra collocada amb mitjans
mecànics
Tipus

1

T

2

Filera 1
3 Filera 2
4 Filera 3

[C]

[D]

[E]

Longitud
18,000
18,000
5,000

Altura
1,000
1,000
1,000

Fondo
1,000
1,000
1,000

[F]

XG11
Num.

Text

1
2

Filera 1
3 Filera 2
4 Filera 3

m3

TOTAL Fórmula

18,000 C#*D#*E#*F#
18,000 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

50,000 C#*D#*E#*F#
16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
XRG03

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Subministrament de terra adequada d'aportació

2

5

TOTAL Fórmula

12,600
16,800
22,200
25,800
21,300
18,000
19,500
19,500
TOTAL AMIDAMENT

2

41,000

Pedra calcària per a maçoneria
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

Longitud
18,000
18,000
5,000

Altura
1,000
1,000
1,000

Fondo
1,000
1,000
1,000

[F]

TOTAL Fórmula

18,000 C#*D#*E#*F#
18,000 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 17/06/20

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4

GD571110

Num.

m

41,000

Cuneta profunda triangular de 0,75 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó amb fibres de 30 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

Text

Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

[F]

Longitud
18,000

1

01
02
03

E222162B
Num.

m3

18,000

PRESSUPOST BGP-0332_20
TRAM AMB ESCULLERA
DRENATGE TRANSVERSAL

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Text

Tipus

1

T

2

[C]

[D]

[E]

Longitud
1,000

Amplada
1,000

Fondo
1,000

[F]

ED351840

u

1,000

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües, inclosa tapa de formigó prefabricat, collocat
AMIDAMENT DIRECTE

3

FD7JS325

m

1,000

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 800 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
collocat al fons de la rasa sobre llit de sorra i amb reblert de protecció amb formigo en massa de 15 cm
AMIDAMENT DIRECTE

4

XRAE52
Num.

m2

5,500

Emmacat de pedra calcària d'escullera arrejuntada amb formigó

Text

Tipus

1

T

2

[C]

[D]

Longitud
2,000

Amplada
2,000

[E]

[F]

1

01
03

XRG06

u

XRG07

u

4,000

PRESSUPOST BGP-0332_20
ALTRES CAMÍ

Partida alçada de picar pedra, en indrets per sobre de la mitjana esperada
AMIDAMENT DIRECTE

2

TOTAL Fórmula

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

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL Fórmula

18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3

3

1,000

Partida alçada per a imprevistos

EUR

Recuperació de l´antic camí de Mas Quintana i Argalés (G-77) a Sant Grau - (BGP-0332/20)

AMIDAMENTS

Data: 17/06/20

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

1

01
04

XRG3

u

Pàg.:

1,000

PRESSUPOST BGP-0332_20
SEGURETAT I SALUT

Partida alçada a justificar de material i formació en l'àmbit de la seguretat i salut laboral
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

4

Recuperació de l´antic camí de Mas Quintana i Argalés (G-77) a Sant Grau - (BGP-0332/20)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

17/06/20

Pàg.:

1

P-1

E222162B

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

6,52

€

P-2

ED351840

u

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix,
per a evacuació d'aigües, inclosa tapa de formigó prefabricat, collocat
(TRES-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

303,29

€

P-3

F3J2271C

m3

Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, collocats amb pala
carregadora, amb la cara exterior concertada
(CENT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

100,54

€

P-4

FD7JS325

m

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 800 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i collocat al fons de la rasa sobre llit de sorra i amb reblert
de protecció amb formigo en massa de 15 cm
(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

324,56

€

P-5

GD571110

m

Cuneta profunda triangular de 0,75 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó amb fibres de 30 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials
resultants
(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

29,96

€

P-6

P221H-EL6D

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió
(DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

2,75

€

P-7

P2A0-4ILO

m3

Subministrament de terra adequada d'aportació
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

5,63

€

P-8

P3J5-FIFU

m3

Estructura de gabions de tela metalica de torsió, amb peces d'2x1x1 m de tela metàllica de
filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra
de l'obra collocada amb mitjans mecànics
(NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

97,96

€

P-9

XG11

m3

Pedra calcària per a maçoneria
(VINT-I-SET EUROS)

27,00

€

P-10

XRAE52

m2

Emmacat de pedra calcària d'escullera arrejuntada amb formigó
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

89,81

€

P-11

XRG01

km

Arranjament de camí existent amb eixamplament fins a 4 m d'amplada, construcció d'algun
sobreample puntual en indret favorable, construcció de trencaaigües llargs, reperfilat de la
plataforma i els talussos i marcatge de cunetes. Inclou la tallada de la vegetació arbrada dels
laterals que entorpeixi el pas de la maquinària, en una caixa de 4x4m i l'eixamplement de la
cruïlla
(MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

1.236,19

€

P-12

XRG02

km

Recuperació de camí antic per fer una pista forestal de 4 m d'amplada en terrenys trànsit per
l'accés de mitjans d'extinció d'incendis i/o pels mitjans de transport de fusta; amb la fusta
procedent de l'obertura de la caixa caldrà realitzar classificació de la mateixa segons tipologia
estandaritzada amb l'objectiu de maximitzar productes i minimitzar la fusta de trituració, que
es tallarà a 2,5 m. Inclou la formació de trencaaigües, sobreamples en indreta indicats i
eixamplament de la cruïlla
(SIS MIL CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

6.144,82

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

17/06/20

Pàg.:

2

P-13

XRG03

m

Formació de camí en terreny remogut per construir escullera: repartiment de terres,
compactació, formació del camí, reperfilat, formació de cuneta americana i de trencaaigües
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

12,56

€

P-14

XRG04

m2

Tallada de la vegetació arbrada existent per a construcció de nou camí, amb retirada de totes
les restes vegetals generades, fusta desbrancada, trossejada, desemboscada i apilada de
fusta en carregador
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

0,56

€

P-15

XRG05

m2

Adequació terreny per assentament de mur de gabions
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

4,87

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

P-2

E222162B

ED351840
BD351840

P-3

P-4

m3

u
u

Data: 18/06/20

€

6,52000

€

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix,
per a evacuació d'aigües, inclosa tapa de formigó prefabricat, collocat

303,29

€

Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 100x100x100 cm de mides interiors, i 9
cm de gruix, amb finestres premarcades de 80 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de
formigó prefabricat
Altres conceptes

276,74000

26,55000

€

P-7

m3

Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, collocats amb pala
carregadora, amb la cara exterior concertada

100,54

€

B0442700

t

Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes
Altres conceptes

19,71200
80,82800

€
€

FD7JS325

m

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 800 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i collocat al fons de la rasa sobre llit de sorra i amb reblert
de protecció amb formigo en massa de 15 cm

324,56

€

BD7JS300

m

Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 800 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

171,67620

€

B064300A

m3

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

12,32800

€

E222162M

m2

formació de llit de sorra de 10 cm de gruix

1,03210
139,52370

€
€

Cuneta profunda triangular de 0,75 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó amb fibres de 30 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials
resultants

29,96

€

24,15600

€

GD571110

m

B060-2D2D

m3

Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/IIa+H, grandària màxima del granulat 12 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems,
additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa+H

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

0,02684

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,06800

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,23345

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,05500
5,42071

€
€

2,75

€

2,75000

€

5,63

€

5,63000
0,00000

€
€
€

P221H-EL6

P2A0-4ILO
B03E-05OE

m3

m3
m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió
Altres conceptes
Subministrament de terra adequada d'aportació
Terra adequada
Altres conceptes

P-8

€

F3J2271C

Altres conceptes
P-6

1

6,52

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Altres conceptes

Altres conceptes
P-5

Pàg.:

P3J5-FIFU

m3

Estructura de gabions de tela metalica de torsió, amb peces d'2x1x1 m de tela metàllica de
filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra
de l'obra collocada amb mitjans mecànics

97,96

B354-08V0

u

Gabió1x2x1 m de tela metàllica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i 8x10 cm
de pas de malla

15,56100

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 18/06/20

1,04000

€

B0D80-0CNW m2

Plafó metàllic de 50x200 cm per a 50 usos

2,48000

€

B0AM-078K

Filferro acer galvanitzat

1,34400
77,53500

€
€

27,00

€

27,00000
0,00000

€
€

89,81

€

u

kg

Altres conceptes
XG11
XB13

m3
m3

Pedra calcària per a maçoneria
Pedra d'esquists de Llívia per a maçoneria
Altres conceptes

P-10

P-11

P-12

P-13

P-14

P-15

2

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàllics, de 50x200 cm

B0DZ5-0F6R

P-9

Pàg.:

XRAE52

m2

Emmacat de pedra calcària d'escullera arrejuntada amb formigó

B069998

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

3,70980

€

F3J2271C

m3

Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, collocats amb pala
carregadora, amb la cara exterior concertada
Altres conceptes

50,27191

€

XRG01

XRG02

XRG03

XRG04

XRG05

km

km

m

m2

m2

Arranjament de camí existent amb eixamplament fins a 4 m d'amplada, construcció d'algun
sobreample puntual en indret favorable, construcció de trencaaigües llargs, reperfilat de la
plataforma i els talussos i marcatge de cunetes. Inclou la tallada de la vegetació arbrada dels
laterals que entorpeixi el pas de la maquinària, en una caixa de 4x4m i l'eixamplement de la
cruïlla
Altres conceptes
Recuperació de camí antic per fer una pista forestal de 4 m d'amplada en terrenys trànsit per
l'accés de mitjans d'extinció d'incendis i/o pels mitjans de transport de fusta; amb la fusta
procedent de l'obertura de la caixa caldrà realitzar classificació de la mateixa segons tipologia
estandaritzada amb l'objectiu de maximitzar productes i minimitzar la fusta de trituració, que
es tallarà a 2,5 m. Inclou la formació de trencaaigües, sobreamples en indreta indicats i
eixamplament de la cruïlla
Altres conceptes
Formació de camí en terreny remogut per construir escullera: repartiment de terres,
compactació, formació del camí, reperfilat, formació de cuneta americana i de trencaaigües
Altres conceptes
Tallada de la vegetació arbrada existent per a construcció de nou camí, amb retirada de totes
les restes vegetals generades, fusta desbrancada, trossejada, desemboscada i apilada de
fusta en carregador
Altres conceptes
Adequació terreny per assentament de mur de gabions
Altres conceptes

35,82829

€

1.236,19

€

1.236,19000

€

6.144,82

€

6.144,82000

€

12,56

€

12,56000

€

0,56

€

0,56000

€

4,87
4,87000

€
€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 18/06/20

Girona, juny de 2020

La redactora del projecte

La directora del projecte

Núria Nadal Salellas
Enginyera de forests
Col·legiada núm. 4.173
Forestal Catalana, S.A.

Miriam Sangerman Vidal
Enginyera tècnica forestal - Garrotxa
Secció de Boscos i Recursos Forestals
SSTT del DARP a Girona

Pàg.:

3
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PRESSUPOST

Data: 17/06/20

Obra

01

Pressupost BGP-0332_20

Capítol

01

Recuperació de camí antic

Pàg.:

1

1 XRG01

km

Arranjament de camí existent amb eixamplament fins a 4 m d'amplada,
construcció d'algun sobreample puntual en indret favorable,
construcció de trencaaigües llargs, reperfilat de la plataforma i els
talussos i marcatge de cunetes. Inclou la tallada de la vegetació
arbrada dels laterals que entorpeixi el pas de la maquinària, en una
caixa de 4x4m i l'eixamplement de la cruïlla (P - 11)

1.236,19

0,350

432,67

2 XRG04

m2

Tallada de la vegetació arbrada existent per a construcció de nou
camí, amb retirada de totes les restes vegetals generades, fusta
desbrancada, trossejada, desemboscada i apilada de fusta en
carregador (P - 14)

0,56

2.400,000

1.344,00

3 XRG02

km

Recuperació de camí antic per fer una pista forestal de 4 m d'amplada
en terrenys trànsit per l'accés de mitjans d'extinció d'incendis i/o pels
mitjans de transport de fusta; amb la fusta procedent de l'obertura de
la caixa caldrà realitzar classificació de la mateixa segons tipologia
estandaritzada amb l'objectiu de maximitzar productes i minimitzar la
fusta de trituració, que es tallarà a 2,5 m. Inclou la formació de
trencaaigües, sobreamples en indreta indicats i eixamplament de la
cruïlla (P - 12)

6.144,82

0,400

2.457,93

TOTAL

Capítol

01.01

4.234,60

Obra

01

Pressupost BGP-0332_20

Capítol

02

Tram amb escullera

Titol 3

01

Mur d'escullera

1 XRG04

m2

Tallada de la vegetació arbrada existent per a construcció de nou
camí, amb retirada de totes les restes vegetals generades, fusta
desbrancada, trossejada, desemboscada i apilada de fusta en
carregador (P - 14)

0,56

350,000

196,00

2 P221H-EL6D

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 6)

2,75

340,000

935,00

3 F3J2271C

m3

Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes,
collocats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada (P 3)

100,54

155,700

15.654,08

4 P2A0-4ILO

m3

Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 7)

5,63

66,000

371,58

5 XRG03

m

Formació de camí en terreny remogut per construir escullera:
repartiment de terres, compactació, formació del camí, reperfilat,
formació de cuneta americana i de trencaaigües (P - 13)

12,56

40,000

502,40

TOTAL

Titol 3

01.02.01

17.659,06

Obra

01

Pressupost BGP-0332_20

Capítol

02

Tram amb escullera

Titol 3

02

Mur de gabions

1 XRG05

m2

Adequació terreny per assentament de mur de gabions (P - 15)

2 P3J5-FIFU

m3

Estructura de gabions de tela metalica de torsió, amb peces d'2x1x1 m
de tela metàllica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2,4 mm, i
8x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra de l'obra collocada amb
mitjans mecànics (P - 8)

4,87

40,000

194,80

97,96

41,000

4.016,36

EUR
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PRESSUPOST

Data: 17/06/20

Pàg.:

2

3 XG11

m3

Pedra calcària per a maçoneria (P - 9)

27,00

41,000

1.107,00

4 GD571110

m

Cuneta profunda triangular de 0,75 m d'amplària i 0,33 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó amb fibres de 30
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants (P - 5)

29,96

18,000

539,28

TOTAL

Titol 3

01.02.02

5.857,44

Obra

01

Pressupost BGP-0332_20

Capítol

02

Tram amb escullera

Titol 3

03

Drenatge transversal

1 E222162B

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit
(SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora (P - 1)

6,52

1,000

6,52

2 ED351840

u

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides
interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües, inclosa tapa de
formigó prefabricat, collocat (P - 2)

303,29

1,000

303,29

3 FD7JS325

m

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 800 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i collocat al fons de la rasa sobre llit de sorra i amb
reblert de protecció amb formigo en massa de 15 cm (P - 4)

324,56

5,500

1.785,08

4 XRAE52

m2

Emmacat de pedra calcària d'escullera arrejuntada amb formigó (P 10)

89,81

4,000

359,24

TOTAL

Titol 3

01.02.03

2.454,13

Obra

01

Pressupost BGP-0332_20

Capítol

03

Altres camí

1 XRG06

u

Partida alçada de picar pedra, en indrets per sobre de la mitjana
esperada (P - 0)

1.000,00

1,000

1.000,00

2 XRG07

u

Partida alçada per a imprevistos (P - 0)

1.700,00

1,000

1.700,00

TOTAL

Capítol

01.03

2.700,00

Obra

01

Pressupost BGP-0332_20

Capítol

04

Seguretat i salut

1 XRG3

TOTAL

Capítol

u

Partida alçada a justificar de material i formació en l'àmbit de la
seguretat i salut laboral (P - 0)
01.04

565,84

1,000

565,84

565,84

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 17/06/20

Pàg.:

1

NIVELL 3: Titol 3
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3
01.02.01
Mur d'escullera
17.659,06
Titol 3
01.02.02
Mur de gabions
5.857,44
Titol 3
01.02.03
Drenatge transversal
2.454,13
Capítol
01.02
Tram amb escullera
25.970,63
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25.970,63
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
Recuperació de camí antic
4.234,60
Capítol
01.02
Tram amb escullera
25.970,63
Capítol
01.03
Altres camí
2.700,00
Capítol
01.04
Seguretat i salut
565,84
Obra
01
Pressupost BGP-0332_20
33.471,07
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
33.471,07
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost BGP-0332_20

33.471,07
33.471,07

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

33.471,07

Subtotal

33.471,07

21 % IVA SOBRE 33.471,07...............................................................................................

7.028,92

€

40.499,99

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( QUARANTA MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS )

Girona, juny de 2020

La redactora del projecte

La directora del projecte

Núria Nadal Salellas
Enginyera de forests
Col·legiada núm. 4.173
Forestal Catalana, S.A.

Miriam Sangerman Vidal
Enginyera tècnica forestal - Garrotxa
Secció de Boscos i Recursos Forestals
SSTT del DARP a Girona
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DOCUMENT NÚM. 6. PLÀNOLS
Núm.
1
2
3
4
5

Títol
Situació
Actuacions
Planta del tram amb escullera
Vista frontal del tram amb escullera
Secció de l’ecullera

Escala
50.000
2.000

460000

465000

470000

475000

4685000

4680000

Camí objecte de l'obra
Camí d'accés principal
Forest "Mas Quintana i Argalés"

4675000

LLEGENDA
Actuacions puntuals
Tipus de treball i nom del tram
Arranjament de camí existent
Recuperació de camí antic
Tram amb escullera
Camí d'accés principal a la forest (existent)
Límit de la forest

