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1. INTRODUCCIÓ
El present document és el “projecte de consolidació de talussos al riu Congost del tram entre el pont
de la Noguera i de la Doma al municipi de la Garriga (Vallès Oriental)”. Segons les directius de
l’ajuntament de la Garriga, l’objectiu d’aquest projecte és el disseny de les actuacions necessàries per
a la protecció del marge esquerre del riu Congost aigües avall del pont de la Noguera i els dos
marges aigües amunt del Pont de la Doma. Es tracta d’un disseny de protecció superficial enfront
l’escorriment superficial i les avingudes.

2. ANTECEDENTS
Al llarg dels anys, l’ajuntament de la Garriga conjuntament amb el Consorci per a la Defensa de la
Conca del Riu Besòs ha realitzat diversos treballs orientats a la millora del riu Congost al llarg del seu
terme municipal.
Alguns d’aquests són el “Projecte de restauració del riu Congost entre el torrent de Malhivern i la fi del
T.M. de la Garriga” promogut pel Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs i executat per
Naturalea Conservació i Aprèn Serveis Ambientals entre l’octubre de 2009 i febrer 2010), i el projecte
de neteja i manteniment del riu Congost.
Aquest últim (projecte de neteja i manteniment del riu Congost), a l’any 2013 es van eradicar les
plantes invasores, es van retirar als residus contaminants i col·locar tanques per millorar la seguretat
dels vianants del tram comprès entre el pont del carrer de Moranta i el passeig del Congost. Aquest
any, a partir del 3 de novembre del 2014, s’ha portat a terme la segona fase d’aquest projecte al tram
de llera de 1000m comprès entre el pont del carrer de Moranta i el passeig del Congost. També es
pretén actuar al marge esquerre del riu Congost entre el carrer de camp Cirés i el pont de Can
Noguera i al que hi ha entre el pont del carrer la Doma i la resclosa del centre de visitants de la
Garriga.
L’objectiu d’aquesta segona fase és reforçar els talussos i plantar espècies autòctones de ribera, com
els salzes i els freixes. En aquest mateix tram l’any passat es van eradicar les plantes invasores,
retirar residus contaminants i col·locar tanques per millorar la seguretat dels vianants.
Durant la realització d’aquest projecte es van produir uns episodis de fortes pluges que van fer
augmentar considerablement el cabal del riu Congost agreujant els problemes d’erosions dels trams a
estudiar.
En el municipi de la Garriga s’hi troba una estació d’aforament de l’Agència Catalana de l’Aigua i
s’han pogut obtenir les dades dels cabals del riu Congost dels darrers 30 dies, en els que hi ha hagut
una riuada prou important.
Taula 1. Dades dels darrers 30 dies estació aforament – La Garriga codi 3058684
Dia
Valor cabal
Dia
Valor cabal
Dia
Valor cabal
2014/11/11

0.19 m³/s

2014/11/21

0.15 m³/s

2014/12/01

16.30 m³/s

2014/11/12

0.23 m³/s

2014/11/22

0.15 m³/s

2014/12/02

2.23 m³/s

2014/11/13

0.19 m³/s

2014/11/23

0.15 m³/s

2014/12/03

1.65 m³/s

2014/11/14

0.19 m³/s

2014/11/24

0.16 m³/s

2014/12/04

1.62 m³/s

2014/11/15

0.25 m³/s

2014/11/25

0.30 m³/s

2014/12/05

1.53 m³/s

2014/11/16

0.18 m³/s

2014/11/26

0.70 m³/s

2014/12/06

1.37 m³/s

2014/11/17

0.16 m³/s

2014/11/27

0.39 m³/s

2014/12/07

1.06 m³/s

2014/11/18

0.17 m³/s

2014/11/28

0.74 m³/s

2014/12/08

0.88 m³/s

2014/11/19

0.16 m³/s

2014/11/29

7.36 m³/s

2014/12/09

0.74 m³/s

2014/11/20

0.15 m³/s

2014/11/30

22.59 m³/s

2014/12/10

0.62 m³/s

Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’Agència Catalana de l’Aigua
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Imatge 1. Gràfic del cabal riu Congost del dia 11/11/2014 al 10/12/2014
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Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’Agència Catalana de l’Aigua
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Com es pot observar, el dia 30/11/2014 es va produir un cabal màxim de 22,59 m /s i el dia següent,
3
un cabal de 16,30 m /s. Segons dades de la PEF del riu Congost, aquests cabals equivalen a
períodes de retorn inferiors a 3 anys. Durant aquests dies es van agreujar els problemes d’erosió
principalment a la zona del Pont de la Doma. A continuació, es pot observar una fotografia abans i
després d’aquest episodi de pluges.
Imatge 2. Marge esquerre del riu Congost a la zona del pont de la Doma
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Imatge 3. Marge dret del riu Congost a la zona del pont de la Doma

3. ÀMBIT I LOCALITZACIÓ DEL PROJECTE
3.1. LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA
L’àmbit de projecte es troba a l’espai fluvial del riu Congost dins el terme municipal de la Garriga a la
comarca del Vallès Oriental, a la província de Barcelona. El riu Congost travessa el terme municipal
de la Garriga de nord a sud.
2

La conca del riu Congost té una superfície de 210 km i és, per tant, la segona en extensió de la
conca del Besòs, després de la del Ripoll. D’altra banda, el riu té una longitud de 43 km, fet que el
3
converteix en el riu més llarg de la conca del Besòs, i un cabal mitjà de 0,73 m /s. Degut a la seva
important capçalera i al seu llarg recorregut, les revingudes tardorenques han ocasionat importants
efectes, sobretot a la zona que hi ha entre Aiguafreda i La Garriga. L’evolució del cabal segueix el
règim pluviomètric mediterrani, amb màxims a la tardor i la primavera.
El riu Congost segons l’anàlisi IMPRESS està classificat com a riu mediterrani de cabal variable i neix
a la plana de Vic –a la font de Can Regàs- i travessa un importat nucli industrial i urbà format pel
triangle Granollers, Canovelles i les Franqueses, fins a confluir amb el Mogent i formar el Besòs als
terme municipals de Montmeló i Montornès del Vallès.

Imatge 4. Principals característiques del tipus fluvials al qual pertany el riu Congost segons ACA (2002).

Font: Agència Catalana de l’Aigua
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Imatge 5. Tipus fluvial al qual pertany el riu Congost segons la tipificació fluvial del CEDEX : Ríos mineralizados
de baja montaña mediterránea – Tipo 9 (código 112.220)

Font: CEDEX

Les aigües que formen el riu Congost provenen de tres indrets: els cingles de Centelles, la plana de
Vic i el pla de la Calma. El riu pren el seu nom del congost que ha format en travessar la serralada
prelitoral entre els cingles de Bertí i el pla de la Calma. El riu Congost s’ha vist cada cop més delimitat
per les vies de comunicació i per l’activitat constructiva i industrial. Un cop arriba a La Garriga
s’endinsa en la plana vallesana recuperant amplada, però segueix emmarcat en alguns sectors per
murs de formigó o talussos.

3.2. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT DE PROJECTE
L’àmbit de projecte es troba dins el terme municipal de La Garriga i concretament abarca l’espai
fluvial des dels ponts de Can Noguera i de la Doma. L’àmbit de projecte té una longitud d’uns 500
metres.
En aquest àmbit s’han diferenciat dos trams d’actuació. Aquests són:
•

Tram 1: Marge esquerre aigües avall del pont de Can Noguera amb una longitud d’uns 107m.
Aquest tram va des del pont de Can Noguera fins als horts existents (alçada del carrer Horts).

•

Tram 2: Marge dret i esquerre aigües amunt del pont de la Doma amb una longitud d’uns 45m.
Aquest tram comença al final dels horts existents fins al mur de formigó de la passera
peatonal/ciclable de la Doma.
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Imatge 6. Situació dels trams d’actuació

L’àmbit de projecte forma part des de l’any 2006 de la xarxa europea d’espais protegits (Xarxa Natura
2000) amb el codi ES5110025. Aquest espai està catalogat com a LIC (Lloc d’interès comunitari) però
no ZEPA (Zona d’especial protecció per a les aus).
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4. ANÀLISI I DIAGNOSI DE L’ESTAT ACTUAL
4.1 DIAGNOSI AMBIENTAL
En aquest punt es descriurà l’estat ambiental del tram d’estudi mitjançant les visites de camp
realitzades i els indicadors biològics dels punts de mostreig de la Diputació de Barcelona. Aquests
indicadors reflecteixen la qualitat de l’aigua i en conjunt de la llera durant un cert temps, perquè
actuen com a monitors constants d’aquesta qualitat. És a dir, que no informen de la causa concreta
que provoca la disminució de la qualitat biològica, sinó que donen una idea global de la salut de
l’ecosistema
Aquesta diagnosi es determinà estudiant dos vectors: la vegetació i la fauna.
4.1.1 Vegetació
El tram del riu Congost a La Garriga objecte d’estudi i adjacents combina espècies vegetals
autòctones ben desenvolupades amb d’altres d’al·lòctones i/o invasores.
Les espècies de més interès i que convé conservar en qualsevol cas són: àlber (Populus alba),
pollancre (Populus nigra), om (Ulmus minor), saüc (Sambucus nigra), salze blanc (Salix alba),
sanguinyol (Cornus sanguinea) o arç blanc (Crataegus monogyna).
D’altra banda, dins la llera en el tram objecte d’estudi trobem altres espècies com la canya (Arundo
donax), espècie al·lòctona invasora i que si les condicions li són favorables té una gran capacitat de
desplaçar la vegetació autòctona. També hi trobem nombrosos peus de robínia (Robinia
pseudoacacia) que també és una espècie al·lòctona invasora que històricament s’ha utilitzat
àmpliament per a estabilitzar talussos.
Existeixen una sèrie d’indicadors biològics que tenen en compte la vegetació de ribera. Mitjançant
aquests indicadors s’obté un valor numèric que ens proporcions informació sobre l’estat de la
vegetació, i faciliten el posterior seguiment de l’estat de la comunitat. Les dades d’aquests indicadors
s’ha extret dels estudis de la qualitat ecològica dels rius impulsada per la Diputació de Barcelona de
l’any 2011. Per al seguiment del Programa de qualitat ecològica dels rius es tenen establers molts
punts de mostreig repartits al llarg de la conca dels rius de la província. En l’àmbit del nostre projecte
no s’hi localitza cap dels punts de mostreig del projecte Ecobill, però trobem un punt de mostreig
proper aigües avall. Aquest és:
•

B10: Aquest punt de mostreig es localitza al terme municipal de La Garriga a les coordenades
UTM 440013; 4614470. Aquest es troba concretament aigües avall de l’àmbit de projecte.
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Imatge 7. Situació del punt de mostreig del projecte Ecobill, per càlcul d’indicadors

B10

Font: Diputació de Barcelona

Un dels indicadors més utilitzats és l’Índex de qualitat del bosc de ribera (QBR) (Munné et al.
1998). Aquest índex és un indicador molt important per a la qualificació ecològica dels rius
mediterranis i ens dóna l’estat de salut dels ecosistemes riparis. Aquest indicador estudia els boscos
de ribera perquè juguen un paper molt important dins l’ecosistema fluvial, i per tant s’ha de tenir en
compte a l’hora de valorar l’estat ecològic. Aquest indicador fa una valoració ràpida de l’estat de
conservació de riberes i atorga una puntuació entre 0 i 100 tenint en compte la coberta, l’estructura, la
diversitat d’espècies vegetals i les possibles alteracions antròpiques existents.
Valor QBR
>= 95
75 - 90
55 - 70
30 – 50
<= 25

Taula 2. Rangs d’interpretació dels valors QBR
Interpretació
Qualitat molt bona. Bosc de ribera sense alteracions, estat natural
Qualitat bona. Bosc lleugerament pertorbat
Qualitat mediocre. Inici d’alteració important
Mala qualitat. Alteració forta
Qualitat pèssima. Degradació extrema

En l’evolució temporal del QBR (1998-2010) s’observa que en tots els anys analitzats pels dos punts
de mostreig els valors es troben dins el rang de qualitat pèssima (degradació extrema).
Un altre bon indicador és l’Índex d’Hàbitat Fluvial (IHF). Aquest índex està dissenyat per establir les
condicions generals d’hàbitat dels rius mediterranis. En principi, un hàbitat inadequat o insuficient es
reflectirà en el valor de l’índex de macroinvertebrats.
Aquest índex pretén valorar la capacitat d’hàbitat físic per allotjar una fauna determinada.
Concretament valora aspectes físics de la llera que estan relacionats amb l’heterogeneïtat d’hàbitats i
que depenen bàsicament del substrat existent i de l’hidrologia del sistema. També s’avalua la
presència d’altres elements que contribueixen a incrementar la diversitat de l’hàbitat físic com són les
fulles, els troncs, etc., juntament amb la presència de diferents grups de productors primaris, perquè
tots aquests elements contribueixen energèticament al funcionament dels sistemes aportant matèria
orgànica.
Aquest índex es basa en l’observació de set aspectes relacionats amb l’hàbitat, i en atorgar una
puntuació a cadascun d’ells.
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Aquests aspectes són:
•

El grau d’inclusió dels còdols en el substrat.

•

La freqüència de ràpids.

•

La composició del substrat.

•

El règim de velocitat de l’aigua.

•

El percentatge d’obra sobre el riu.

•

Elements, especialment vegetals, que hi donen heterogeneïtat.

•

La vegetació aquàtica.

El resultat final és la suma de la puntuació de cadascun dels apartats. Aquest índex pren valors des
de 9 punts (hàbitat fluvial molt pobre) fins a 100 (hàbitat fluvial molt divers).
Valor IHF
> 60

40 - 60

< 40

Taula 3. Rangs d’interpretació dels valors de l’IHF
Interpretació
Hàbitat ben constituït. Excel·lent per al desenvolupament de les
comunitats de macroinvertebrats. S’hi poden aplicar índexs biològics
sense restriccions.
Hàbitat que pot suportat una bona comunitat de macroinvertebrats
però que, per causes naturals o antròpiques, alguns elements no hi
estan ben representats. Els índexs biològics no haurien de ser baixos,
però no es descarta algun efecte en ells.
Hàbitats empobrits. Possibilitat d’obtenir valors baixos dels índexs
biològics per problemes amb l’hàbitat i no amb la qualitat de l’aigua.
La interpretació de les dades biològiques s’ha de fer amb precaució.

En aquest punt, l’any 2011 té una puntuació de 83, que significa que és un hàbitat ben constituït
(excel·lent per al desenvolupament de les comunitats de macroinvertebrats).
4.1.2 Fauna
A l’àmbit de projecte s’hi troben diverses comunitats biològiques. Moltes espècies gaudeixen d’un
règim legal de protecció, sovint pel seu delicat estat de conservació.
Els macroinvertebrats són font d’alimentació de moltes espècies de peixos, ocells i mamífers. Alguns
tenen una vida completament aquàtica i d’altres tenen només una part del seu cicle vital lligat al món
aquàtic (sota forma de larva). Els macroinvertebrats presenten un gran varietat d’hàbitats alimentaris.
Alguns mengen fulles de la vegetació, altres mengen altres macroinvertebrats (són carnívors) i
d’altres són filtradors (s’alimenten de plàncton).
No tots els grups tenen la mateixa exigència pel que fa a la qualitat de l’aigua. Per aquesta raó,
esdevenen un bon indicador per determinar la qualitat d'aigua. S’utilitzen els macroinvertebrats com a
bioindicadors pels següents motius:
•

són sensibles diferencialment a diversos tipus de contaminants, i hi reaccionen amb rapidesa.

•

són abundants i relativament fàcils de recol·lectar i identificar.

•

són quasi sempre sedentaris, i representen sovint les condicions locals.

•

tenen una vida prou llarga per a poder oferir un registre sobre la qualitat ambiental.

•

són comunitats molt heterogènies amb representants de nombrosos grups.

Un dels índexs més utilitzat és IBMWP (Biological Monitoring Working Party) es basa en la
identificació de famílies de macroinvertebrats mostrejats a diversos hàbitats. Es calcula d’acord amb
la presència o absència dels invertebrats i el valor indicador de cada una de les famílies A cada
família se li dóna un valor comprès entre 1 i 10. El valor 1 correspon a famílies que toleren un alt grau
de contaminació i el 10 a famílies que no toleren la contaminació. La suma dels valors obtinguts de
cada família ens donarà el grau de contaminació en el punt de mostratge. És el que majoritàriament
es realitza per conèixer l’evolució de l’estat ecològic d’un ecosistema fluvial. El BMWPC és un índex
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biològic adaptat a les aigües dels nostres rius i als ecosistemes mediterranis, i per tant el més utilitzat
per establir la qualitat de les aigües als rius catalans.
L’altre índex molt utilitzat és FBILL, que també es basa en la identificació de famílies de
macroinvertebrats però només es realitza el mostreig en zones reòfiles (zones amb pedres i corrent).
Taula 4. Rangs d’interpretació valors FBILL i IBMWP per als rius mediterranis de cabal variable.
Valor FBILL
Valor IBMWP
Interpretació
8 a 10
> 135
Aigües molt netes
6–7
82 – 135
Aigües amb contaminació moderada
4–5
49 – 82
Aigües contaminades
2–3
20 – 49
Aigües molt contaminades
0–1
< 20
Aigües extremadament contaminades

Taula 5. Valors dels índex FBILL i IBMWP dels 3 punts de mostreig propers a l’àmbit del projecte.
Punts de
Valor índex
Qualitat / Interpretació
mostreig
B10
134
Bona. Aigües amb contaminació moderada
IBMWPC
B33
64
Mediocre. Aigües contaminades
B35
216
Molt bona. Aigües molt netes
B10
7
Bona. Aigües amb contaminació moderada
FBILL
B33
6
Bona. Aigües amb contaminació moderada
B35
10
Molt bona. Aigües molt netes
Font: Programa de qualitat ecològica dels rius

La combinació d’un d’aquests dos índexs (IBMWPC i FBILL) i el QBR (índex Qualitat Bosc de Ribera)
ens donarà un altre índex anomenat ECOSTRIMED. Aquest índex ens donarà una visió globalitzada
de l’estat ecològic del riu tenint en compte la presència de macroinvertebrats, la qualitat de l’hàbitat i
la qualitat del bosc de ribera.
FBILL
8 – 10
6–7
4–5
0-3

Taula 6. Valor ECOSTRIMED amb la combinació dels índex.
QBR
IBMWP
> 75
45 - 75
> 100
1
2
61 – 100
2
3
36 – 60
3
4
< 36
4
5

< 45
3
4
5
5

Taula 7. Interpretació dels valors de l’ECOSTRIMED.
ECOSTRIMED
Interpretació
1
Molt bo
2
Bo
3
Mediocre
4
Dolent
5
Pèssim

S’ha realitzat l’anàlisi de l’evolució temporal de l’ECOSTRIMED en el punt de mostreig B10 esmentat
anteriorment, per tal d’avaluar el seu estat ecològic. En general aquest punt de mostreig té un estat
mediocre perquè a l’any 20011 tenia un valor de 3. Amb la interpretació de tots aquest indicadors
podem afirmar que la qualitat ambiental del riu Congost en aquest tram té una baixa qualitat i que ha
estat un riu molt castigat per la contaminació.
D’altra banda, en termes més generals, a l’àmbit del riu Congost trobem una fauna ben diversa,
barreja d’espècies fluvials amb altres de marcada influència antròpica. El curs fluvial, a més, és
utilitzat per moltes espècies com connector biològic, i sovint utilitzat com a zona de pas per moltes
aus en moments de desplaçaments migratoris o en moments de sedimentació. A tall d’anècdota el dia
en què es va fer el treball de camp hi havia un grup d’ànecs coll-verds (Anas platyrhynchos) al tram 2
acompanyats d’un mascle d’ànec cullerot (Anas clypeata), que no és una espècie que hom a priori
esperaria de trobar en un tram urbà d’un riu a Catalunya.
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Pel que fa a la ictiofauna, el tram del riu Congost a la Garriga no presenta una bona continuïtat
longitudinal degut a la presencia de 6 rescloses (can Mas, estació d’aforament, pont de Can Noguera,
aiguabarreig amb torrent Plandiura, pont de l’Ametlla i la font d’en Mau) que no disposen de passos
que facilitin els seus desplaçaments.
També cal esmentar la presència d’espècies de fauna introduïda moltes de les espècies de fauna
introduïda que s’han identificat al municipi fan vida al riu o a les seves proximitats. El cranc de riu
americà (Procambarus clarkii), la carpa (Cyprinus carpius), la tortuga de Florida (Trachemys
scriptassp. elegans) i el visó americà (Mustela vison) serien els principals exemples.

4.2 DIAGNOSI MORFODINÀMICA I HIDRÀULICA
2

El riu Congost té una longitud de 43 km i 210 km de conca. És un riu poc cabalós amb molta
irregularitat i torrencialitat. Aquest riu forma part de la conca del Besòs, neix a la al peu de Sant Cugat
de Gavadons (1.045m) a la Plana de Vic. Flueix en direcció nord-sud, travessant la Serralada
Prelitoral per Aiguafreda, Figueró-Montmany, i la Garriga, i la depressió del Vallès per Granollers. El
Congost s’uneix al riu Mogent a Montmeló i Montornès del Vallès i formen el riu Besòs.
El comportament del riu Congost ve condicionat pel règim estacional de les precipitacions i per l’ús de
la societat. La pluviometria és pròpia de l’àrea mediterrània, és a dir, concentracions de les pluges a
les estacions equinoccials, sobretot a la tardor i en contrapartida un hivern i, sobretot, un estiu secs.
La llera del riu Congost el seu pas per La Garriga (incloent l’àmbit de projecte) es troba parcialment
canalitzat mitjançant murs de formigó d’aigües altes, esculleres i talussos naturals per tal d’evitar les
avingudes i inundacions riberenques. A conseqüència, el riu ha quedat circumscrit entre aquest
elements ocasionant una reducció de l’espai inundable a disposició del riu provocant una disminució
de la secció de pas incrementant la velocitat del flux de l’aigua durant les avingudes extraordinàries. A
part, també s’hi troben diverses estructures com 5 ponts al nucli urbà i unes 6 rescloses (Can Mas,
estació d’aforament, pont de can Noguera, aiguabarreig amb torrent Plandiura, pont de l’Ametlla i font
d’en Mau). De totes aquestes rescloses, exceptuant la resclosa situada sota can Mas que encara
deriva aigua del congost cap al rec Monar, la resta no són funcionals.
Degut a la relació del riu amb la població, els usos del sòl de les ribes i planes d’inundació han anat
canviant durant segles, però els principals canvis es produeixen al llarg del segle XX i són resultats
del procés de transformació d’un espai agrari a un territori urbanitzat i industrialitzat. Aquest procés
s’ha intensificat aquests darrers 50 anys. A més, la pròpia llera ha estat ocupada en alguns llocs per
horts no regulats, que ja han estat eradicats en part.

4.3 DIAGNOSI SOCIOECONÒMICA
La relació del riu amb la població ha estat sempre intensa, encara que ha anat variant amb el temps
fins a arribar a una situació de forta contaminació fa uns vint anys i que progressivament s’ha pogut
anar corregint i fent passos per tal de revertir aquesta situació.
A partir dels anys setanta es van produir una ocupació intensa i desordenada de l’entorn fluvial
produint la seva degradació. El riu ha estat aprofitat durant segles per l'agricultura i posteriorment a
llarg del segle XX per la indústria. Per la seva proximitat ha estat també un lloc d'oci.
La utilització de substàncies més contaminants en els processos industrials durant el segle XX i la
major explotació de l'aqüífer del riu van trencar l'equilibri que durant segles s'havia mantingut entre la
producció agrícola, la indústria, l'oci i els recursos naturals. Les aigües es van contaminar greument,
es van anar ocupant les terrasses intermèdies i baixes amb horts marginals en precàries condicions
d'higiene i amb indústries que s'ampliaren sense una ordenació prèvia.
El territori natural del riu no va poder absorbir l'impacte humà de la ciutat degut el seu creixement. Per
protegir la població es va endegar (murs d’aigües altes, esculleres o talussos) el riu Congost en la
majoria del seus traçats urbans.
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4.4 CONDICIONANTS I OPORTUNITATS DE L’ESPAI
Per a la definició d’una solució s’ha de tenir en compte la realitat del talús a estudiar i la seva relació
amb l’espai adjacent. D’aquesta realitat se’n deriven uns condicionants i unes oportunitats que ofereix
l’espai i que permetran afinar les actuacions a realitzar:
Condicionants:
•

Talussos erosionats molt propers a la trama urbana de la Garriga. Risc per a la població.

•

Presència d’espècies al·lòctones invasores com la canya (Arundo donax) i la robínia (Robinia
pseudoacacia).

•

Dificultat d’accés a la llera en aquest punt.

•

Presència de vegetació autòctona dins la llera que en cas de ser possible caldria preservar.

Oportunitats:
•

Possibilitat de millorar el desenvolupament d’un bosc de ribera en galeria continu al talús en
aquest tram.

•

Millorar la connectivitat longitudinal del riu.

•

Punt proper al nucli urbà, visible des de diferents punts i amb un potencial important de millora
paisatgística.

5. PROBLEMÀTICA ACTUAL
L’anàlisi de les pressions i impactes s’ha realitzat durant les visites de camp i amb l’ajuda del
document IMPRESS elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquest document integra la
caracterització i definició de les masses d’aigua (unitat de gestió sobre la qual recaurà el programa de
mesures per tal d’assolir els objectius DMA), i el risc d’incompliment dels objectius de la DMA, i que
dóna resposta als articles 5,6 i 7 de la Directiva Marc de l’Aigua. Sobre cadascuna de les masses
d’aigua s’analitzen les pressions existents (que poden provocar impactes) i els impactes, i s’analitza el
risc d’incompliment dels objectius de la DMA (2000/60/CE) a Catalunya.
Per obtenir les pressions i impactes de l’àmbit de projecte segons el document IMPRESS s’ha utilitzat
el tram amb codi de l’ACA 1100040 que va des de l’EDAR d’Aiguafreda fins a l’EDAR de La Garriga
degut a què l’àmbit de projecte i el seu entorn immediat es troben a dins.
A continuació es descriuen les problemàtiques actuals que afecten l’àmbit de projecte i al seu entorn
immediat.
Taula 8. Problemàtiques actuals

Tipus de pressió
Alteracions morfològiques
Alteracions del règim de cabals
Ús de sòl en marges

Pressió
Endegament de la llera (murs, esculleres).
Abocament d’aigua de depuradora.
Abocament de sistemes unitaris.
Invasió de la zona inundable per diversos usos
(usos urbans i agrícoles-horts).

Fonts de contaminació
Puntuals

Difoses
Espècies invasores

Abocaments biodegradables amb sistema de
sanejament (EDARs).
Abocament de descàrregues de sistemes
unitaris (DSUs).
Usos agrícoles.
Usos de sòl urbans.
Vies de comunicació.
Flora i fauna

Canvis sobre les pressiones analitzades
Tipus de canvis
Deterioraments temporals

Pressió.
Sequera
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Tendències temporals

Riuades
Usos de sòl
Font: IMPRESS

Les problemàtiques són causades principalment per l’activitat humana. Les principals pressions que
rep l’àmbit de projecte són per alteracions morfològiques i l’alteració dels usos de la zona inundable.
Les alteracions morfològiques són causades per l’endegament de la llera mitjançant murs d’aigües
altes de formigó, esculleres ocasionant una reducció de l’espai inundable a disposició del riu
provocant una disminució de la secció de pas incrementant la velocitat del flux de l’aigua durant les
avingudes extraordinàries i també una desconnexió de la llera amb les seves ribes i planes
d’inundació, és a dir, impedint una connectivitat lateral.
I l’alteració dels usos de la zona inundable principalment per usos urbans i agrícoles-horts dins la
llera.
Durant la visita de camp també s’han detectat espècies de flora al·lòctones invasores com són la
canya (Arundo donax) i la robínia (Robinia pseudoacacia).

6. OBJECTIUS DEL PROJECTE
L’objectiu principal del projecte és estabilitzar els marges objecte de projecte tot mirant de millorar la
funcionalitat ambiental, hidràulica i morfodinàmica del tram del riu Congost a l’àmbit de projecte en la
mesura del possible. Els objectius concrets que es volen assolir amb la realització del projecte de
recuperació són:
•

Estabilitzar els marges inestables amb la protecció superficial del talús enfront d’avingudes i de
l’escorriment superficial, del marge esquerre del riu congost aigües avall del pont de Can
Noguera i dels dos marges aigües amunt del pont de la Doma. Aquesta consolidació es
realitzarà sense modificar els pendents i angles actuals del talús per tal de no restar capacitat
hidràulica al riu Congost i per conservar els accessos a finques privades.

•

Eliminació d’espècies al·lòctones invasores, especialment la canya (Arundo donax) i la robínia
(Robinia pseudoacacia).

•

Crear les condicions idònies per vegetar els talussos amb espècies autòctones adaptades a
aquests ambients amb necessitat baixa o nul·la de manteniment, sempre que sigui possible. En
els casos en que les pendents no permetin assolir aquest objectiu s’utilitzaran tècniques més
dures però sempre revegetades. A la llarga, serà la vegetació ben desenvolupada la que
ajudarà a minimitzar els fenòmens erosius.

•

Integrar paisatgísticament i ambiental el talús en un ambient de ribera com el del riu Congost.
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7. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
7.1 TRAMIFICACIÓ DE L’ÀMBIT
Un cop analitzat l’àmbit d’estudi, s’han delimitat dos trams d’actuació consensuats amb l’ajuntament
de La Garriga. Aquests trams són:
•

Tram 1: Marge esquerre aigües avall del pont de Can Noguera amb una longitud d’uns 107m.
Aquest tram va des del pont de Can Noguera fins als horts existents (alçada del carrer Horts).

•

Tram 2: Marge dret i esquerre aigües amunt de la passera peatonal/ciclable de la Doma amb
una longitud d’uns 45m. Aquest tram comença al final dels horts existents fins al mur de
formigó de la passera peatonal/ciclable de la Doma.

Per tal d’analitzar la solució que s’haurà d’adoptar per assolir els objectius esmentats s’han realitzat
diverses seccions transversals per cada tram d’estudi del riu Congost, per tal d’obtenir els pendents
dels talussos a partir de la topografia detallada facilitada per l’Ajuntament de la Garriga. Les solucions
adoptades no modificaran els pendents dels talussos existents per tal de no modificar les condicions
hidràuliques al riu Congost i no generarà afeccions a tercers.
Imatge 8. Seccions del trams 1
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Imatge 9. Seccions del trams 2

Al tram 1 els pendents obtinguts són propers i en algun cas superiors als 45º. Això fa que donat que
no es poden fer amb menys pendent perquè la part superior hi ha accessos a finques que cal
mantenir, l’opció que ofereix més garanties sigui estabilitzar el talús amb escullera col·locada.
Al tram 2 tenim uns murs verticals de formigó i aigües amunt d’ells talussos de terra. Al marge
esquerre hi ha un accés a finques privades que cal conservar i un pendent superior a 45º, de manera
que l’opció que ofereix més garanties és estabilitzar el talús amb escullera col·locada. Al marge dret hi
ha més espai de manera que es pot arribar a una secció amb un angle inferior als 45º que ja permet
fer un talús de terres protegit amb una geomalla que permeti la immediata protecció així com el futur
establiment de vegetació que progressivament vagi tramant un sistema radicular que substitueixi la
funció de la geomalla. Per a fer la transició entre el mur vertical rígid i el talús inclinat de terres, es
proposa construir una escullera col·locada que faci una superfície alabejada de transició.
En tots els casos on es proposa col·locar escullera, per indicació dels serveis tècnics municipals de
l’Ajuntament de la Garriga, l’escullera es projectarà vegetada.

7.2 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS PREVÍS
Previ als treballs de consolidació del talús s’han de realitzar uns treballs comuns a tots els trams.
Aquests fan referència a la creació d’accessos provisionals a la llera, la retirada de deixalles i
abocaments i l’eliminació d’espècies al·lòctones, especialment la canya (Arundo donax) i la robínia
(Robinia pseudoacacia).
7.2.1 Creació de rampes d’accés al riu i retirada d’abocaments existents
Per tal de poder treballar en la consolidació del talús és necessari crear rampes d’accés dins la llera.
Aquestes es realitzaran minimitzant l’impacte a la llera i en cap cas obstaculitzaran el pas normal de
l’aigua durant l’execució dels treballs.
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Tanmateix, es retiraran els abocaments existents i es transportaran a l’òrgan gestor autoritzat.
4.2.2 Eliminació de la canya (Arundo donax)
En els talussos del tram 2 hi ha presència de canya (Arundo donax). Aquesta és una espècie invasora
que presenta un bon sistema rizomatós, es tracta d’un sistema de tiges horitzontals i subterrànies
amb aspecte d’arrel que normalment adquireixen importants desenvolupaments. De manera que en
cremar la seva part aèria o simplement tallar-la, les tiges subterrànies rebroten i els resultats
obtinguts, al cap dels mesos, són poc satisfactoris. En el cas que es vulgui eliminar realment l’espècie
d’un indret, cal extreure els rizomes mitjançant maquinària i aquests han d’ésser retirats o triturats per
tal que no tornin a arrelar. També caldrà fer un repàs manual per tal d’arrencar a mà, quan encara és
fàcil, els petits fragments de rizoma que haguessin pogut sobreviure a la intervenció.
Per eliminar aquesta espècie caldrà realitzar diverses intervencions:
•

Estassada mecànica de la seva part aèria i realització de cúmuls de tot el material desbrossat
per la posterior trituració.

•

Retirada dels rizomes mitjançant una excavació d’uns 50 cm amb mitjans mecànics amb el
posterior repàs manual per tal de retirar els petits fragments de rizoma que hagin pogut
sobreviure a la intervenció.

•

Posteriorment tota aquesta terra amb els rizomes es realitzarà un garbellat per extreure els
rizomes.

•

Es realitzarà cúmuls del material desbrossat i dels rizomes per la seva posterior càrrega sobre
camió i transport a una planta de compostatge de residus vegetals.
Imatge 10. Secció de la canya (Arundo donax)

7.2.3 Eliminació de la robínia (Robinia pseudoacacia)
En els talussos del marge esquerre del tram 1 hi ha presència de robínia (Robinia pseudoacacia).
Com que cal excavar la superfície del talús per a posar-hi l’escullera, es proposa talar-ne tots els
exemplars i retirar-ne el sistema radicular. El buit deixat serà on es col·locarà l’escullera vegetada.
Donat que a partir de restes podria sortir algun rebrot, es preveurà al cap d’un temps un repàs manual
a finals d’estiu, de forma que la translocació a les arrels sigui més efectiva, aplicant Glifosat al 4%
amb motxilla sobre el rebrot.

7.3 DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS
En funció de la necessitat de transició entre aquest i el terreny circumdant i les característiques del
talús, s’ha definit diferents solucions. En aquest apartat es descriuen les tècniques utilitzades.
7.3.1 Tram 1
En aquest tram correspon al tram aigües avall del pont de can Noguera. Totes les actuacions sobre
aquest talús conservaran el perfil actual del talús per tal de no restar capacitat hidràulica al riu
Congost. El pendent d’aquest talús a les 3 seccions realitzades és:
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•

Secció A: 57º de pendent.

•

Seccions B i C: 39º de pendent.

L’actuació consisteix en la construcció d’una escullera vegetada o viva amb blocs de 400-800kg
conservant el perfil actual del talús fins a una alçada de 5 - 5,2 m. Entre l’escullera i el terreny
posterior s’instal·larà un geotèxtil. La resta de talús fins assolir la cota del carrer (1,5 m) es reperfilarà
al pendent actual del terreny (39º) i es protegirà amb una malla de fibra de coco (donat que a la part
superior les velocitats de l’aigua seran més baixes) menys a la secció A, on l’escullera arribarà fins a
la cota del carrer degut a què el pendent superior al 45º.
Imatge 11. Secció A

Imatge 12. Secció B

L’objectiu d’aquesta mesura es estabilitzar als talussos des del primer moment perquè permet una
excel·lent estabilització. L’escullera s’ha dimensionat d’acord amb la velocitat de l’aigua i les tensions
tangencials, que s’han obtingut a partir de la modelització del PEF del Congost.
S’ha proposat una escullera vegetada o viva perquè la col·locació de les estaques d’espècies
llenyoses es realitza de forma simultània a la execució de l’escullera. En el nostre cas utilitzarem
estaques de salze arbustiu de Salix atrocinerea (60%) i Salix elaeagnos (40%) adequades per
l’hàbitat i amb una alta capacitat de brotació. Aquesta actuació s’executarà en el període de parada
vegetativa.
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Per la seva execució primer es procedeix a la col·locació d’una primera filera de blocs d’escullera amb
una inclinació calculada segons els requeriments tècnics de l’obra. Un cop finalitzada una primera
filera d’escullera per sobre s’hi abocaran uns 5 cm de terra i grava procurant omplir els buits entre els
diferents blocs i el trasdós. Posteriorment es col·locaran les estaques de salze de forma que arribin al
terreny. Es col·locaran tres branques vives de salze per metre quadrat i després es tornar a abocar
una capa d’uns 5 cm de terra o grava fina. L’abocament de la terra o grava fina té com objectiu evitar
que les estaques de salze siguin danyades durant la col·locació dels blocs de l’escullera de la següent
fila. Després d’això es col·locarà la següent filera de pedres de l’escullera i es repeteix l’operació. Si
l’escullera no estigués recolzada sobre el terreny s’hauria de posar terra vegetal entre l’escullera
perquè les estaques de salze puguin arrelar bé.
Les estaques es col·locaran en els forats de l’escullera a raó de tres unitats per metre quadrat. Les
estaques s’introdueixen en els forats de l’escullera amb l’ajuda d’un martell de sorra o d’un mall
protegit amb una tela, amb el que es colpejarà la part apical. Aquestes estaques s’introduiran fins que
sobresurtin al voltant d’uns 5-10 cm de la part exterior de l’escullera. Quan l’estaca quedi danyada
pels cops, si farà un tall net amb les estisores de poda amb l’objectiu que no s’assequin. Si la
introducció de l’estaca és dificultosa per la duresa del material es pot realitzar prèviament un forat
amb una barrina. Les estaques de salze es col·locaran amb la polaritat adequada, és a dir, la part
apical de l’estaca cap a fora i la part basal a l’interior de l’escullera. S’ha de tenir cura que la primera
fila d’estaques quedi per sobre el nivell mitjà de l’aigua.
Les estaques de salze normalment tenen una longitud entre 1 – 2 m i un gruix entre 2 – 5 cm.
Imatge 13. Esquema escullera vegetada o viva

Font: Ingeniería biológica Manual técnico. Helgard Zeh, 2007
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Imatge 14. Exemples esculleres vegetades o vives

Font: Ingeniería biológica Manual técnico. Helgard Zeh, 2007

El talús superior es protegirà amb una malla de fibra de coco (100% biodegradable) que permetrà la
consolidació del terreny i accelerarà el procés de vegetació. Cal realitzar una hidrosembra abans de
la instal·lació de la malla de fibra de coco per tal que la llavor quedi protegida per la malla.
La hidrosembra dels talussos, on posteriorment s’instal·larà la malla de fibra de coco, contindrà una
barreja de llavors que combinarà espècies estàrters, que creen una ràpida cobertura del terreny, amb
espècies de gramínies i lleguminoses que estabilitzaran el terreny a llarg termini. Aquesta mescla està
adaptada a les condicions de la zona.
Mescla de llavors:
-

Triofolium repens 25%

-

Lolium perenne 25%

-

Cynodon dactylon 20%

-

Agropyrum repens 15%

-

Festuca arundinacea 5%

-

Dorycnium pentaphyllum 5%

-

Medicago sativa 5%
Imatge 15. Malla de fibra de coco detall i exemple d’aplicació

Font: Aquanea
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Un cop realitzada la hidrosembra i la instal·lació de la malla de fibra de coco es realitzarà una
plantació mitjançant la col·locació d’estaques i de peus arbustius, per tal de dificultar la recolonització
de la robinia (Robinia pseudoacacia) i de la canya (Arundo donax).
Aquesta plantació (estaques i arbustiu) es realitzarà amb Salix atrocinerea (60%) i Salix elaeagnos
(40%). Per aquesta plantació s’ha estimat la següent densitat:
2

-

1 arbust per cada 2 m .

-

1 estaca per cada 2 m

2

7.3.2 Tram 2
Al tram 2 tenim uns murs verticals de formigó a tocar la passera i aigües amunt d’ells talussos de
terra. Al marge esquerre hi ha un accés a finques privades que cal conservar i un pendent superior a
45º, de manera que l’opció que ofereix més garanties és estabilitzar el talús amb escullera col·locada.
Al marge dret hi ha més espai de manera que es pot arribar a una secció amb un angle inferior als 45º
que ja permet fer un talús de terres protegit amb una geomalla que permeti la immediata protecció
així com el futur establiment de vegetació que progressivament vagi tramant un sistema radicular que
substitueixi la funció de la geomalla. Per a fer la transició entre el mur vertical rígid i el talús inclinat de
terres, es proposa construir una escullera col·locada que faci una superfície alabejada de transició.
Igual que en el tram 1, s’ha proposat una escullera vegetada o viva perquè la col·locació de les
estaques d’espècies llenyoses es realitza de forma simultània a la execució de l’escullera. En el
nostre cas utilitzarem estaques de salze arbustiu de Salix atrocinerea (60%) i Salix elaeagnos (40%)
adequades per l’hàbitat i amb una alta capacitat de brotació. Aquesta actuació s’hauria d’executar en
el període de parada vegetativa.
El talús de terres es protegirà mitjançant una geomalla C350 o similar, que permetrà la consolidació
del terreny de manera immediata i a més, accelerarà el procés de vegetació degut a què afavoreix
l’absorció de la humitat i protegeix la llavor i el terreny gràcies a la seva densitat. Cal realitzar una
hidrosembra abans de la instal·lació de la geomalla per tal que la llavor quedi protegida per la malla.
Les característiques de la hidrosembra i la mescla de llavors serà la mateixa que en el tram 1.
Imatge 16. Geomalla C350 o similar

Font: Aquanea

Un cop realitzada la hidrosembra i la instal·lació de la geomalla permanent C350 o similar es
realitzarà una plantació mitjançant la col·locació d’estaques i de peus arbustius, per tal de dificultar la
recolonització de la canya (Arundo donax) i per obtenir ombra el més aviat possible.
Aquesta plantació (estaques i arbustiu) es realitzarà amb Salix atrocinerea (60%) i Salix elaeagnos
(40%). Per aquesta plantació s’ha estimat la següent densitat:
2

-

1 arbust per cada 2 m .

-

1 estaca per cada 2 m

2
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8. CRITERIS D’EXECUCIÓ
En aquest apartat es descriuran els criteris d’execució de les actuacions per cada tram.

8.1 TRAM 1
En aquest tram es proposa primer realitzar la desbrossada i la tala dels peus arboris de port mitjà de
robínia (Robinia pseudoacacia). Les soques i les seves arrels es trauran a mesura que es vagi
executant l’escullera per evitar possibles erosions i que el talús col·lapsi afectant al carrer adjacent.
L’execució de l’escullera es realitzarà en direcció aigües avall començant al pont de can Noguera.
Es proposa que l’escullera es vagi executant mitjançant franges de com a màxim 15 metres
d’amplada i de manera vertical, per tal d’evitar les possibles erosions i col·lapses del talús. Primer es
col·locaran els blocs de peu de l’escullera que van soterrats i posteriorment es continuarà completant
l’escullera. En la major part del tram, l’escullera no arriba fins a la cota del carrer sinó que a la part
superior s’ha previst instal·lar una malla de fibra de coco fins arribar a la cota del carrer, on
prèviament s’haurà reperfilat el talús i realitzat la hidrosembra.

8.2 TRAM 2
En aquest tram es proposa primer realitzar la desbrossada i l’excavació d’uns 50 cm per extreure els
rizomes de la canya però en franges màximes de 15 m, per tal d’evitar possibles erosions del talús un
cop s’hagin retirat els rizomes de canya.
L’execució de l’escullera es realitzarà en direcció aigües amunt començant al mur de formigó existent
aigües amunt de la passera de la Doma .
Com s’ha dit anteriorment, es proposa que l’escullera es vagi executant en franges de com a màxim
15 m i de manera vertical. Primer es col·locaran els blocs del peu de l’escullera que van soterrats i a
continuació s’anirà completant l’escullera. En la major part d’aquest tram, l’escullera no arriba fins a la
cota del carrer sinó que s’ha previst instal·lar una geomalla C350 o similar, on prèviament s’haurà
reperfilat el talús i realitzat la hidrosembra.

9. CRITERIS DE PLANTACIÓ
Els criteris bàsics són:
-

Definició de mòduls de plantació en funció de les diferents característiques ecològiques del
terreny i de l’adequació de les diverses formacions vegetals potencials.

-

Cada mòdul es planteja com un nucli de naturalització que pugui originar la propagació de les
espècies autòctones. Aquesta disposició també facilita la seva localització i manteniment.

-

Marcs de plantació irregulars tot cercant la màxima naturalitat del resultat final.

-

Llistats de planta utilitzada amplis per tal d’augmentar la diversitat vegetal de l’espai i garantir
la selecció d’espècies adaptables als condicionants ambientals locals.

-

És imprescindible garantir un ús majoritari de planta autòctona de procedència certificada,
corresponent a espècies pròpies de la conca del Besòs, atès que és la única opció admissible
si es vol recuperar, ni que sigui, parcialment, la naturalitat i potencialitat de l’espai fluvial.
Actualment molts pocs vivers (Bioriza, Cultidelta, Tres Turons,..), compleixen aquesta
condició. També suposa una greu banalització del paisatge l’ús d’espècies que són
autòctones de Catalunya però pròpies de territoris i hàbitats molt allunyats del paisatge fluvial
del Congost, com és el cas del baladre (Nerium oleander). Només al passeig fluvial i de forma
puntual, o com a banda externa en contacte amb la trama urbana, es pot plantejar la
utilització d’espècies no autòctones utilitzades des de temps històrics, com és el cas dels
lledoners (Celtis australis), els plàtans (Platanus hispanica) o les nogueres (Juglans nigra),
sempre que no siguin espècies potencialment invasores.

-

Pel seu caràcter invasor o per la contaminació genètica que poden ocasionar és del tot
contraindicat l’ús de: Acer negundo*, Ailanthus altissima*, Buddleja davidii*, Cortaderia
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selloana* (i en general totes les gramínies de gran port com ara Mischantus sinensis*),
Cotoneaster sp., Lonicera japonica*, Ligustrum japonicum, Populus alba var. nivea, Populus
alba var. pyramidalis, Populus canadensis, Pyracantha sp., Retama monosperma, Robinia
pseudoacacia*, Salix babylonica*, Salix x sepulcralis*, Tamarix sp.* (qualsevol espècie
exòtica i varietat cultivar), Ulmus pumila*. En aquest sentit, la planificació dels espais verds
urbans en contacte amb els espais fluvials ha de preveure la substitució a mig termini
d’aquestes espècies i varietats, atès que és la única forma d’evitar la seva propagació al medi
fluvial (amb un asterisc s’indica les espècies d’eliminació prioritària).
-

Per tal que els contractistes i brigades de jardineria municipal puguin disposar de planta
adequada és imprescindible encarregar a empreses de viverisme de la comarca o àrees
pròximes la producció de planta autòctona d’origen garantit, tan pel que fa a llavors per
hidrosembres com a vegetals llenyosos, atès que moltes plantacions es materialitzen amb
planta de qualitat i procedència dubtosa.

Per la plantació amb estaques s’ha de seguir els següents detalls constructius:
-

Les estaques que es planten al terreny convé que tinguin un diàmetre mínim de 2 cm (3
sàvies). A partir d’aquesta mida, no hem observat limitacions amb la capacitat de rebrot de les
estaques per gruix.

-

A l’hora d’instal·lar cal tenir en compte la polaritat de la planta perquè creixi correctament.

-

Es recomana tallar en bisell per facilitar la penetració de l’estaca al sòl.

-

Els arbres i arbustos no cicatritzen sinó que creixen per sobre les ferides, per tant, tallar en
bisell un cop plantada a l’alçada d’una gemma facilitarà una estructura més natural.

-

És important assegurar un mínim de dues gemmes a la part soterrada i una a la part aèria.

-

Col·locar immediatament després de tallar-les. Si no és possible, guardar-les en cambres
frigorífiques, enterrades o en aigua neta en funció dels dies a esperar.

-

Tenir estaques entre 12 a 24 hores en aigua en continu pot potenciar el brot.

-

S’han de tallar les estaques en moments de parada vegetativa.

-

Cal tenir present la necessitat hídrica de cada espècie.

-

La longitud de l’estaca està condicionada a la presència de borrons, pot ser de 0,5 fins a 3
metres. Les més llargues s’utilitzen per revegetar esculleres. Es molt difícil revegetar una
escullera un cop ja construïda, cal fer-ho intercalant estaques en les pedres de forma que
com a mínim dues gemmes quedin en contacte amb el sòl de darrera l’escullera.

-

En zones de talús l’estaca sempre cal plantar-la perpendicularment al sòl així la massa
d’arrels quedarà més protegida.
Imatge 17. Posició correcte plantació estaca

Font: Naturalea

-

En la plantació en terrenys argilosos cal evitar l’efecte crosta de cavar el pou.
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10. MESURES
PAISATGÍSTICA

COMPLEMENTÀRIES

I

INTEGRACIÓ

AMBIENTAL

I

Durant l’execució dels treballs s’han de seguir certes recomanacions de cara a minimitzar els efectes
de l’obra, en especial els relacionats amb la integració ambiental i paisatgística:
•

Realitzar un decapatge de la primera capa de sòl. A les zones on s’hagin de realitzar
moviments de terres i hi hagi presència de vegetació herbàcia, es retirarà inicialment els
primers 10cm de sòl i es farà un abassegament a una zona propera i en condicions favorables
d’humitat (si és necessari es cobriran amb un plàstic). Un cop finalitzats els moviments de
terres s’utilitzarà la terra abassegada per escampar-la en superfície. D’aquesta manera s’evita
la pèrdua de la capa més orgànica del sòl i es manté el banc de llavors en superfície perquè
pugui revegetar-se la zona amb el mínim temps possible, sempre i quant no hi hagi presència
de rizomes de canya (Arundo donax).

•

Utilitzar planta provinent de vivers situats a la mateixa conca i que treballin amb planta mare o
llavors de la zona. D’aquesta manera s’evita contaminacions genètiques de la vegetació i
s’assoleix un grau d’adaptació a la zona més elevat.

•

Evitar períodes prolongats de terbolesa de l’aigua: el pas de maquinària per dins la llera i els
moviments de terres generats poden provocar un augment de la terbolesa de l’aigua. Cal
minimitzar el període de temps en que les aigües estan tèrboles per no afectar a la flora i fauna
del curs fluvial. Es pot minimitzar la terbolesa realitzant petites preses de sedimentació
immediatament aigües avall de la zona d’actuació.

•

Minimitzar soroll: També es tindrà en compte la minimització del soroll en tot el procés, tant pel
que fa a la maquinària com a la mà d’obra. Aquesta prevenció tindrà repercussió directa tant
per la població de la zona urbana adjacent com per la fauna present dins el riu.

11. ENGINYERIA FLUVIAL
Les solucions i actuacions exposades han de garantir la seva estabilitat i resistència davant les
accions del riu Congost (variables hidràuliques). S’ha considerat que no és recomanable fer talussos
sense escullera amb pendents superiors als 45º i per tant, per pendents superiors s’ha proposat la
construcció d’esculleres col·locades.
La caracterització de les avingudes del riu Congost s’han extret de les dades facilitades per l’Agencia
Catalana de l’Aigua, corresponents al PEF Besòs.
En el tram 1, s’han localitzat dues seccions de la PEF (RS17447,05 i RS17343,88). Una s’ubica a
l’inici i l’altra al final del tram d’actuació. S’ha escollit la secció RS17343,88 com a representativa
hidràulicament de tot el tram degut a què la secció RS17447,05 es troba posterior al pont de Can
Noguera.
En el tram 2 s’han localitzat dues seccions de la PEF (RS17002,39 i RS16944,22) i s’ha escollit la
secció RS17002,39 perquè és la representativa hidràulicament de tot el tram degut a què la
RS16944,22 és la secció prèvia a la passera de la Doma.
Es recullen tres cabals associats als períodes de retorn de T10, T100 i T500. Les dades principals
són les següents:
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Taula 9. Dades hidràuliques PEF del Besòs
Període
de retorn
(anys)

Q

y

I

v

B

Am

Rh

T

cabal
(m3/s)

Calat
(m)

Pendent
(m/m)

Velocitat
(m/s)

ample
(m)

Àrea mullada
(m2)

Radi hidràulic
(m)

Tensió de fons
(N/m2)

17343.88

103.8
249
528.7
676.4
1068.3

3.18
4.79
6.73
7.37
8.34

0.006223
0.005229
0.004157
0.004302
0.005001

2.72
3.13
3.58
3.89
4.69

19.97
29.62
40.53
66.92
129.13

38.17
79.65
148.05
174.93
272.96

1.8
2.53
3.39
2.9
1.99

110.14
129.97
142.24
157.2
223.63

16944.22

103.8
249
528.7
676.4
1068.3

2.68 0.003448
2.26
21.55
45.88
4.8
0.002665
2.78
24.15
89.61
6.88 0.002708
2.97
260.81
268.83
7.67 0.001843
2.71
269.76
390.01
8.98 0.000888
2.16
285.45
869.96
Font: PEF del Besòs. Agència Catalana de l’Aigua

2.13
3.52
1.62
2.31
3.4

72.1
92.03
102.28
80.78
47.88

Secció

TRAM 1
T3
T10
T50
T100
T500
TRAM 2
T3
T10
T50
T100
T500

Aquestes dades s’extreuen del programa HecRas que realitza una anàlisi en règim gradualment variat
en una dimensió, i per tant, totes les seccions analitzades tenen una única direcció i valor de velocitat.
En realitat, la velocitat no es constant i varia al llarg de la secció; en els marges es produeixen
corrents secundàries (vòrtex) associades a obstacles o transicions que poden causar majors
incidències i que en l’estudi amb el programa HecRas no es tenen en compte.
A partir d’aquestes dades es certifica la idoneïtat de cada solució a partir del criteri de velocitat i
tensió. Així mateix, es determina la cota d’erosió general transitòria per a valorar la fonamentació de
les diferents tècniques i per últim es dimensiona el pes òptim de l’escullera.

11.1 MATERIALS
En el present projecte s’utilitzen tres tipologies de materials:
-

Escullera. Es dimensionarà en apartats posteriors.

-

Geomalla permanent NAG C350. Aquesta ha estat testada en varis assajos de laboratori
certificats per North American Green (NAG) i estudis independents realitzats per el TRI
Environmental, el Laboratori d’Hidràulica de la Colorado State University, Utah State
University i el Texas Transportation Institute. Una geomalla C350 pot resistir velocitats de fins
2
a 6m/s (totalment vegetada) i tensions de 576 N/m .
Imatge 18. Propietats i paràmetres hidràulics admissibles Geomalla C350

Font: Aquanea
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-

Malla de fibra de coco. La seva resistència és molt inferior a la geomalla C350 i pot suportar
velocitats màximes de 2-3 m/s. Però cal remarcar, que aquesta malla es col·locarà a la part
superior dels talussos on la tensió i les velocitats són molt inferiors, amb l’objectiu principal
d’una protecció a curt termini fins que la vegetació (hidrosembra) es desenvolupi.

11.2 PARÀMETRES PEL DIMENSIONAMENT
En aquest apartat es descriuen els dos paràmetres principals que serveixen per poder dimensionar
correctament les actuacions proposades.
11.2.1 Velocitat
En el tram 1, la velocitat màxima és de 4,69 m/s i correspon al període de retorn de T=500 anys. Els
materials proposats són resistents a aquestes velocitats menys la malla de fibra de coco però com
que s’instal·larà a la part superior de talús quedarà fora de l’abast de les avingudes extraordinàries.
En el tram 2, la velocitat màxima és de 2,97 m/s i correspon al període de retorn de T=50 anys. Els
materials proposats en aquest tram són resistents a aquestes velocitats.
11.2.2 Tensió de fons
La tensió de fons es calcula com al producte (τ = γ Rh I).
2

En el tram 1, les tensions arriben als 223,63 N/m en el període de retorn T= 500 anys. L’escullera
projectada és capaç de resistir-la.
2

En el tram 2, les tensions arriben als 102,28 N/m en el període de retorn T= 50 anys. Tant l’escullera
projectada com la geomalla C350 són capaços de resistir-la.

11.3 DIMENSIONAMENT DE L’ESCULLERA
L’escullera són blocs de pedra que es col·loquen sense lligant i la seva estabilitat es deu
principalment al seu propi pes i a la imbricació. Lògicament són estructures permeables i de poca
resistència ja que no existeix monolitisme. Per aquesta darrera raó, el major ús d’aquesta és per la
protecció i revestiment d’estructures. El paper fonamental de l’escullera és protegir aquest terreny del
corrent i dels fenòmens erosius.
Un dels avantatges de l’escullera és la seva flexibilitat com a conjunt o agrupació que fa que en cas
d’erosions localitzades no es produeixi un col·lapse sinó que la pròpia escullera es recol·loca i segueix
protegint.
Al projecte de dimensionament d’una escullera és important parar atenció a la fonamentació
d’aquesta. Una protecció pot fallar per un mal dimensionament (pes escàs) però és més freqüent que
falli ensorrant-se per haver quedat descalçada degut a l’erosió del llit. Així doncs ha de continuar
enterrada sota la llera fins a una profunditat suficient per a superar l’erosió general transitòria.
Aquesta profunditat s’estima segons els mètodes de càlcul d’erosió general transitòria, calculada en el
següent apartat.
Calculem el diàmetre de la pedra s’ha realitzat a partir de la següent formulació específica (d’origen
empíric) provinent de la experiència en el projecte de protecció d’escullera als Estats Units. Aquest
dimensionament es correspon a la d’una llera en tram recte:
  0.192.

2.5

.



On
v
y

velocitat (m/s)
3
pes específic (1 t/m )
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Tram 1:
Plantejant el càlcul mitjançant la formulació anterior obtenim que el diàmetre necessari és almenys
D30= 53 cm. La distribució granulomètrica ha de tenir una variança σ2=1.7-5.2. La resta de diàmetres
es poden extreure fàcilment del fus granulomètric tenint en compte que s’ha considerat una densitat
3
per l’element de 2.65 t/m .
El gruix per garantir l’estabilitat de l’escullera necessari per la protecció haurà de ser de com a mínim
2D30 o 1.5D50. Per tant seria un gruix de 106 cm, aproximadament de 1m.
Tram 2:
Plantejant el càlcul mitjançant la formulació anterior obtenim que el diàmetre necessari és almenys de
D30= 17 cm. La distribució granulomètrica ha de tenir una variança σ2=1.7-5.2. La resta de diàmetres
es poden extreure fàcilment del fus granulomètric tenint en compte que s’ha considerat una densitat
3
per l’element de 2.65 t/m .
El gruix per garantir l’estabilitat de l’escullera necessari per la protecció haurà de ser de com a mínim
2D30 o 1.5D50. Per tant seria un gruix de 34 cm.
Aquesta fórmula, experimental, és estimativa. Es proposa augmentar aquestes dimensions, per
augmentar el nivell de seguretat. Per tant, les dimensions són:
Taula 10. Resultats dimensionament mínimes de l’escullera

Tram 1

Tram 2

D30 resultat fórmula

53 cm

17 cm

D50 resultat fórmula

71 cm

23 cm

D50 adoptat

90 cm

50 cm

800 - 1200 kg

175 – 200 kg

1,2 m

1m

1,7 – 5,2

1,7 – 5,2

Pes escullera
Gruix
Variança fus granulomètric

Per tal de facilitar l’execució de l’obra i el fet que no té cap repercussió en el pressupost s’ha escollit
utilitzar en els dos trams pedres de 800 – 1200kg, és a dir, al tram dos la mida serà superior a la
necessària de manera que ens quedem del costat de la seguretat, però això no té implicació
econòmica pel que fa al pressupost i ajuda a la gestió de l’obra fer servir la mateixa mida a ambdós
trams.

11.4 EROSIÓ GENERAL TRANSITÒRIA
L’erosió general transitòria és el descens del fons de la llera en la fase ascendent d’una avinguda.
Quan la superfície de l’aigua creix, la cota de la llera descendeix. Quan l’avinguda disminueix i baixa
la superfície lliure, la llera ascendeix i pràcticament recupera la seva cota inicial. Per tant, abans i
després de l’avinguda la cota de la llera pot ser similar, però durant l’avinguda no ha sigut així, cosa
que provoca que les estructures de protecció han de tenir una fonamentació suficient per evitar ser
descalçades en aquest fenomen. Es pren com a referència la cota d’erosió general transitòria.
La gran majoria de formulacions per al càlcul de l’erosió general transitòria estan fetes per a rius de
sorra i amb números de Froude inferiors a 0.2. En el nostre cas, el riu Congost a la Garriga és un riu
de graves i el número de Froude sempre és clarament superior a 0.2, de manera que aquestes
formulacions no són aplicables.
A Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua utilitza normalment per a rius de graves el mètode de
velocitat crítica i aigua clara formulat al llibre Ingeniería de ríos, del professor Juan Pedro Martín Vide.
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A partir del cabal punta es calcula quina seria la velocitat crítica a partir de la qual es mobilitza
l’acuirassament i a partir d’aquesta velocitat es calcula la secció erosionada necessària per a què la
velocitat tingui aquesta magnitud obtinguda.
1/ 6

 Rh 

Vcr = 21 ⋅ 
D
 50 

⋅ 0.0924 ⋅ D84

A la secció pèssima, la immediatament aigües avall del pont de Can Noguera (secció 17447.05 de la
modelització d’Hec Ras del Pla d’Espais Fluvials), tenim aquestes dades:
3

Q500= 1068.3 m /s (obtingut del Pla d’Espais Fluvials)
V inicial = 4,58 m/s
D50= 31.3 mm (obtingut del Pla d’Espais Fluvials)
D84= 110.38 mm (obtingut del Pla d’Espais Fluvials)
Rh = 2,4 m
Àrea inicial= 233.27 m

2

Calat inicial = 9,32 m
Amb aquestes dades obtenim:
Vcr = 4.37 m/s
Àrea erosionada = 244.39 m

2

Calat erosionat = 9.76 m
Diferència = 0.44 m
A les seccions aigües avall la velocitat crítica és superior a la velocitat de la modelització per a 500
anys de període de retorn, de manera que no s’assoleix el llindar de moviment teòric per a què es
produeixi erosió general transitòria.

11.5 FONAMENTACIÓ DE L’ESCULLERA
A part de l’erosió general transitòria hi ha d’altres erosions, com pot ser l’alçada de duna de les
formes de fons així com l’erosió local inferida per la pròpia escullera, els efectes de les quals cal
sumar a l’erosió general transitòria.
Per aquesta raó s’ha optat seguint les recomanacions de disseny d’escullera del llibre “Ingeniería
fluvial “ (Juan P. Martín Vide 2002), per a aprofundir la fonamentació de l’escullera fins a 1.5 metres
per tal de garantir l’estabilitat del mur d’escullera davant les erosions locals que poden ser fins i tot
superiors a la general transitòria.

28

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE TALUSSOS AL RIU CONGOST DEL TRAM ENTRE EL PONT DE CAN NOGUERA I DE LA DOMA AL MUNICIPI DE
LA GARRIGA (VALLÈS ORIENTAL)

12. PLA DE MANTENIMENT
En els treballs de recuperació de riberes és imprescindible efectuar un manteniment mínim d’un any i
recomanable 2 anys si es volen assolir resultats satisfactoris. Els dos principals objectius d’aquest
manteniment són permetre l’establiment de la vegetació instaurada i controlar la proliferació de les
espècies exòtiques invasores.
En tots dos casos el primer any és un període crític a partir del qual les possibilitats d’èxit són molt
superiors. D’altra banda, també és important considerar que un manteniment regular permet detectar i
corregir alguns impactes (petits abocaments, pastura ocasional...) que poden deteriorar de forma
important la imatge i percepció social de l’àmbit. El conjunt d’actuacions proposades s’han dissenyat
tot pensant en les característiques i condicionants específics de la zona de treball i han de permetre
que al cap d’un any de l’actuació el seu estat sigui òptim.
El pla de manteniment es basarà principalment en:
•

Eliminació de possibles rebrots de la canya (Arundo donax) i la robínia (Robinia pseudoacacia).

•

Reg de la plantació realitzada. Els regs màxims previstos si la climatologia no acompanya són
de :
o 5 regs el primer any.
o

3 regs el segon any.

•

Desbrossada selectiva per eliminar competència que pugui incidir sobre l’establiment dels
vegetals plantats i mantenir l’estat general de la zona.

•

Manteniment dels escocells o clots de plantació.

•

Reposició dels peus arbustius i/o estaques que hagin quedat malmesos i/o mort.

13. PLA DE SEGUIMENT
Un pla de seguiment ha de servir per concretar de manera detallada els paràmetres de seguiment de
la qualitat dels possibles factors ambientals afectats per les obres, tant durant la fase de treball com
l’evolució d’alguns factors ambientals un temps després.
Els treballs de seguiment de les actuacions es duran a terme al mateix cap de l’obra i/o l’ajuntament
de la Garriga.
Pla de vigilància ambiental:
Per optimitzar els beneficis ambientals de l’actuació es prendran diverses mesures:
•

Delimitació dels elements d’interès.

•

Formació específica dels caps de colla sobre les espècies d’interès i aquelles a controlar.

•

Senyalització dels elements d’interès que pel seu port poden resultar afectats pels treballs.

•

Delimitació i seguiment de les rutes d’accés i maniobra de tractors i altra maquinària pesada.

•

Control de l’evolució de la revegetació dels terrenys amb la vegetació de ribera autòctona.

•

L’aplicació d’herbicida es realitzarà sempre sota estricta vigilància per evitar qualsevol risc
sobre el medi fluvial.

14. REVISIÓ DE PREUS
Per a la realització de les obres no es preveu fórmula de revisió de preus, perquè la duració prevista
d’aquestes és inferior als 12 mesos i la legislació vigent determina que s’ha d’aplicar la revisió en
projectes amb termini d’execució superior a aquest temps.
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15. RESUM DEL PRESSUPOST
Capítol 1 Tram 1 (inclòs 19% de BI i DG) – 185.676,54 €
Capítol 2 Tram 2 (inclòs 19% de BI i DG) – 125.254,77 €
Capítol 3 Pla de Manteniment (inclòs 19% de BI i DG) – 6.139,81 €

16. PRESSUPOST
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL................................................................. 266.446,32 €
13% DESPESES GENERALS ..................................................................................... 34.638,02 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL ........................................................................................ 15.986,78 €
Subtotal ..................................................................................................................... 317.071,12 €
21% IVA sobre 317.071,12........................................................................................... 66.584,94 €
TOTAL PRESSUPOST .............................................................................................. 383.656,06 €
El pressupost d’execució per contracte puja a la quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-TRES MIL
SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SIS CENTIMS (383.656,06 €).

17. SEGURETAT I SALUT
S’ha redactat l’estudi bàsic de Seguretat i Salut recollit a l’annex núm. 2 en compliment amb el Reial
Decret 1627/97 del 24 d’octubre de 1997.
El cost de les mesures preventives de seguretat i de protecció de la salut dels treballadors restarà
inclòs als preus unitaris de les diferents partides d’obra, i per tant no seran objecte de cap abonament
apart.
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ANNEX NÚM. 1

_________________________________________________
PLA D’OBRA

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE TALUSSOS AL RIU CONGOST DEL TRAM ENTRE EL PONT DE CAN
NOGUERA I DE LA DOMA AL MUNICIPI DE LA GARRIGA (VALLÈS ORIENTAL)

Reportatge fotogràfic

ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ DE LES OBRES
Es detalla a continuació la metodologia a seguir per a l’execució dels treballs del “Projecte de
consolidació de talussos al riu Congost del tram entre el pont de can Noguera i de la Doma al municipi
de la Garriga (Vallès Oriental)”, que es descriu al present projecte, i l’ordre en què s’haurà de
procedir.
A continuació es descriuen els criteris d’execució de les actuacions per cada tram En aquest apartat
es descriuran els criteris d’execució de les actuacions per cada tram.

TRAM 1
En aquest tram es proposa primer realitzar la desbrossada i la tala dels peus arboris de port mitjà de
robínia (Robinia pseudoacacia). Les soques i les seves arrels es trauran a mesura que es vagi
executant l’escullera per evitar possibles erosions i que el talús col·lapsi afectant al carrer adjacent.
L’execució de l’escullera es realitzarà en direcció aigües avall començant al pont de can Noguera.
Es proposa que l’escullera es vagi executant mitjançant franges de com a màxim 15 metres
d’amplada i de manera vertical, per tal d’evitar les possibles erosions i col·lapses del talús. Primer es
col·locaran els blocs de peu de l’escullera que van soterrats i posteriorment es continuarà completant
l’escullera. En la major part del tram, l’escullera no arriba fins a la cota del carrer sinó que a la part
superior s’ha previst instal·lar una malla de fibra de coco fins arribar a la cota del carrer, on
prèviament s’haurà reperfilat el talús i realitzat la hidrosembra.

TRAM 2
En aquest tram es proposa primer realitzar la desbrossada i l’excavació d’uns 50 cm per extreure els
rizomes de la canya però en franges màximes de 15 m, per tal d’evitar possibles erosions del talús un
cop s’hagin retirat els rizomes de canya.
L’execució de l’escullera es realitzarà en direcció aigües amunt començant al mur de formigó existent
aigües amunt de la passera de la Doma .
Com s’ha dit anteriorment, es proposa que l’escullera es vagi executant en franges de com a màxim
15 m i de manera vertical. Primer es col·locaran els blocs del peu de l’escullera que van soterrats i a
continuació s’anirà completant l’escullera. En la major part d’aquest tram, l’escullera no arriba fins a la
cota del carrer sinó que s’ha previst instal·lar una geomalla C350 o similar, on prèviament s’haurà
reperfilat el talús i realitzat la hidrosembra.

L’execució dels treballs es realitzaran durant la tardor de 2015 (setembre-desembre de 2015) perquè
és l’època ideal per garantir l’èxit de les plantacions, que són un element important del projecte. A
més, per l’organització general de les obres cal destacar que l’aspecte que més condiciona la
realització dels treballs són les avingudes del riu Congost. Els mesos amb una probabilitat més baixa
d’avingudes són del mes de novembre fins al mes de febrer.

A continuació s’adjunta cronograma de l’execució de les obres simplificat perquè anteriorment s’ha
explicat la metodologia dels treballs a realitzar. A més, aquests s’executaran simultàniament en
franges de com a màxim de 15 m.
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Reportatge fotogràfic

Taula 1. Cronograma de l’execució del projecte
1

Temps d’execució (mesos)
2
3
4

5

Tram 1
Tram 2

Així doncs, tot i el present cronograma, els fenòmens com riuades o temperatures elevades a la
tardor, podrien allargar el projecte fins els 6-7 mesos de duració.
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ANNEX NÚM. 2

_________________________________________________
JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE TALUSSOS AL RIU CONGOST DEL TRAM ENTRE EL PONT DE CAN NOGUERA I
DE LA DOMA AL MUNICIPI DE LA GARRIGA (VALLÈS ORIENTAL)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

MA D'OBRA

A0121000

h

Oficial 1a

26,04000

€
€

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

22,36000

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

26,04000

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

20,10000

€

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

27,67000

€

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

25,12000

€

A0134000

h

Ajudant ferrallista

19,85000

€

A0137000

h

Ajudant col·locador

23,12000

€
€

A013M000

h

Ajudant muntador

17,16000

A013P000

h

Ajudant jardiner

23,79000

€

A0140000

h

Manobre

21,77000

€

A0150450

h

Peó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)

17,44000

€

A0150500

h

Peó eventual (amb les càrregues socials incloses)

17,06000

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW

60,79000

€

C1311270

h

Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW

85,11000

€

C1311280

h

Pala carregadora gran sobre erugues, de 119 kW (18 a 25 t)

118,58000

€

C1312220

h

Pala excavadora mitjana sobre erugues de 273 kW

84,88000

€

C1315010

h

Retroexcavadora petita

45,86000

€

110,00000

€

C1315220

h

Retroexcavadora mitjana sobre erugues

C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

44,20000

€

C131TRIT

h

Trituradora forestal

35,90000

€

C1501500

h

Camió per a transport de 5 t amb pluma

40,95000

€

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

31,33000

€

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

42,60000

€

C1503000

h

Camió grua

49,91000

€

CR112500

h

Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

4,00000

€

CR11D403

h

Tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència, amb desbrossadora de martells i amb una amplària de
treball d'1,5 a 2 m

45,57000

€

CR713300

h

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

38,52000

€

CRE23000

h

Motoserra

3,06000

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

3

MATERIALS

B0111000

m3

Aigua

1,29000

€

B0442800

t

Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes

14,63000

€

B0641050

m3

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

53,63000

€

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,09000

€

B0B27000

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

0,57000

€

B0B2C350

kg

Grapa de ferro corrugada de 8mm de diàmetre 20*10*20

0,32000

€

B2RA9SB0

t

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

45,00000

€

B2RA9TD0

t

Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

92,22000

€

B5HERB

u

Herbicida Glisofat

20,00000

€

0,52000

€

B7B151D0C72Q m2

Geotèxtil no-teixit de polièster 150 g/m2, lligat mecànicament per mitjà d'agullonament, longitud
160 m, ample 2,2 m, ref. 710033 de la sèrie Danofelt PY de DANOSA

BR341150

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

60,63000

€

BR341210

m3

Compost de classe II, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel

28,83000

€

BR34J000

kg

Bioactivador microbià

7,18000

€

BR361100

kg

Estabilitzant sintètic de base acrílica

8,91000

€

BR3A7000

kg

Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent

6,61000

€

BR3PAN00

kg

Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta

1,00000

€

BR45595L

u

Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

3,41000

€

BR455B5L

u

Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

3,41000

€

BR4U1J00

kg

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

16,76000

€

BRI31340

m2

Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400 g/m2, cosida en les dues cares a
una xarxa de polipropilè biodegradable

1,10000

€

BRI3C350

m2

Geomalla permanent tipus C350 de NAG o similar

3,50000

€

BRIRE228

u

Estaca llenyosa no ramificada de dos o més anys, d'espècies arbustives autòctones, amb capacitat
de reproducció vegetativa, de 2 a 5 cm de diàmetre i de 0,5 a 0,8 m de llargària

0,80000

€

BRIRE229

u

Estaca llenyosa no ramificada de dos o més anys, d'espècies arbustives autòctones, amb capacitat
de reproducció vegetativa, de 2 a 5 cm de diàmetre i de 1,2 a 1,4 m de llargària

2,40000

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

4

ELEMENTS COMPOSTOS

D0B27100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000

Unitats

0,82000

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005

/R x 19,85000

=

0,09925

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005

/R x 22,36000

=

0,11180

Subtotal:

0,21105

0,21105

Materials
B0B27000

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050

x 0,57000

=

0,59850

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,0102

x 1,09000

=

0,01112

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

0,60962
1,00 %

0,60962
0,00211

COST DIRECTE

0,82278

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,82278
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

5

PARTIDES D'OBRA

P-1

E221CANY

m2

Eliminació de canya, desbrossada de la part aèria
amb mitjans mecànics, per a continuació procedir
amb l'arrencat del rizoma. Posteriorment, extracció de
la part aèria i del sistema de rizomes fins a 0,5 m de
profunditat amb retroexcavadora, i amb suport d'un
equip humà (3 persones) rastrejant la superfície
remoguda per extreure algun rizoma restant. Fer
cúmuls de tot el material extret mitjançant maquinària
i transport a abocador. Incloent gestió a abocador.

Rend.: 1,250

Unitats

10,29

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150500

h

Peó eventual (amb les càrregues socials incloses)

0,110

/R x 17,06000

=

1,50128

A0150450

h

Peó especialitzat (amb les càrregues socials incloses) 0,130

/R x 17,44000

=

1,81376

Subtotal:

3,31504

3,31504

Maquinària
CRE23000

h

Motoserra

0,001

/R x 3,06000

=

0,00245

C1312220

h

Pala excavadora mitjana sobre erugues de 273 kW

0,060

=

4,07424

C1501500

h

Camió per a transport de 5 t amb pluma

0,020

/R x 84,88000
/R x 40,95000

=

0,65520

CR11D403

h

Tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència, amb
desbrossadora de martells i amb una amplària de
treball d'1,5 a 2 m

0,006

/R x 45,57000

=

0,21874

Subtotal:

4,95063

4,95063

Partides d'obra
F2RA9SB0

m3

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

x 22,50000

0,090

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,02500

2,02500

10,29067
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-2

E2221222

m3

Excavació de rases i pous de fins a 2 m de fondària,
en terreny fluix, amb mecànics i càrrega mecànica
sobre camió

10,29067

Rend.: 1,000

Unitats

2,02500

6,62

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,030

/R x 21,77000

=

Subtotal:

0,65310
0,65310

Maquinària
C1315010

h

Retroexcavadora petita

0,130

/R x 45,86000

=

5,96180

0,65310
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

6

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

5,96180

5,96180

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00980

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

6,62470
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

E225TAL1

m3

Reblert terra de l'obra, en tongades de 25 cm com a
màxim

6,62470

Rend.: 1,100

Unitats

1,51

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

/R x 21,77000

0,020

=

Subtotal:

0,39582
0,39582

0,39582

Maquinària
C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

/R x 60,79000

0,020

=

Subtotal:

1,10527
1,10527

1,10527

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00594

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,50703
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E31521H3

m3

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

1,50703

Rend.: 0,600

Unitats

75,20

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,440

/R x 21,77000

=

Subtotal:

15,96467
15,96467

15,96467

Materials
B0641050

m3

x 53,63000

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària 1,100
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

=

Subtotal:

58,99300

58,99300

58,99300

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500

% s 15,96467
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

0,23947
0,23947

0,00 %

0,23947
75,19714
0,00000
75,19714
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

P-4

F2R35035

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km

Rend.: 1,250

Unitats

2,26

Preu EURO

Parcial

€

Import

Maquinària
C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

/R x 31,33000

0,090

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,25576
2,25576

2,25576
2,25576
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2RA9SB0

m3

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

2,25576

Rend.: 1,000

Unitats

22,50

Preu EURO

Parcial

€

Import

Materials
B2RA9SB0

t

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

x 45,00000

0,500

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

22,50000

22,50000

22,50000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-5

F7B451D0C72Q m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense
adherir. Article: ref. 710033 de la sèrie Danofelt PY
de DANOSA

22,50000

Rend.: 1,100

Unitats

22,50000

1,86

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,020

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,036

/R x 23,12000
/R x 26,04000

=

0,42036

=

0,85222

Subtotal:

1,27258

Materials
B7B151D0C m2

Geotèxtil no-teixit de polièster 150 g/m2, lligat
mecànicament per mitjà d'agullonament, longitud 160
m, ample 2,2 m, ref. 710033 de la sèrie Danofelt PY
de DANOSA

1,100

x 0,52000

=

0,57200

1,27258
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

8

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

0,57200

0,57200

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01909

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,86367
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

FR7217G0

m2

Hidrosembra de barreja de llavors d'una mescla
d'espècies herbàcies i arbustives autòctones (veure
memòria projecte) segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal
a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2

1,86367

Rend.: 1,100

Unitats

1,65

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

/R x 27,67000

0,0024

=

Subtotal:

0,06037
0,06037

0,06037

Maquinària
CR713300

h

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

0,0012

/R x 38,52000

=

0,04202

C1503000

h

Camió grua

0,0012

/R x 49,91000

=

0,05445

Subtotal:

0,09647

0,09647

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,002

0,00258

kg

Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,200

x 1,29000
x 1,00000

=

BR3PAN00

=

0,20000

BR3A7000

kg

Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent

0,030

x 6,61000

=

0,19830

BR361100

kg

Estabilitzant sintètic de base acrílica

0,045

=

0,40095

BR34J000

kg

Bioactivador microbià

0,015

x 8,91000
x 7,18000

=

0,10770

BR4U1J00

kg

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

0,035

x 16,76000

=

0,58660

Subtotal:

1,49613

1,49613

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00091

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,65388
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-7

FR93TAN0

m

Desmuntar barana de fusta existent a la zona d'obres
ubicada al cap de talús

1,65388

Rend.: 1,000

Unitats

Preu EURO

10,59

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

9

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A013M000
A012M000

h
h

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador

0,280

/R x 17,16000

=

4,80480

0,280

/R x 20,10000

=

5,62800

Subtotal:

10,43280

10,43280

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

% s 10,43267

1,500

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,15649
0,15649

10,58929
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-8

FR93TAN1

m

Muntatge i col·locció barana de fusta desmuntada
abans d'iniciar l'obra

10,58929

Rend.: 1,000

Unitats

0,15649

12,85

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,290

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,290

/R x 17,16000
/R x 20,10000

=

4,97640

=

5,82900

Subtotal:

10,80540

10,80540

Partides d'obra
E31521H3

m3

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

x 75,19714

0,025

=

Subtotal:

1,87993

1,87993

1,87993

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

% s 10,80533

1,500

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,16208
0,16208

12,84741
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-9

FRI33451

m2

Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat
aproximada 400 g/m2, col·locada en un terreny
preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb
una llargària de talús inferior a 4 m, fixada amb
grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de
diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 3
u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de
fixació

12,84741

Rend.: 1,000

Unitats

5,20

Preu EURO

Parcial

Ma d'obra
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,070

0,16208

/R x 27,67000

=

1,93690

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

10

PARTIDES D'OBRA

A013P000

h

Ajudant jardiner

/R x 23,79000

0,050

=

Subtotal:

1,18950
3,12640

3,12640

Materials
BRI31340

m2

Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat
1,150
aproximada 400 g/m2, cosida en les dues cares a una
xarxa de polipropilè biodegradable

x 1,10000

=

1,26500

D0B27100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

x 0,82278

=

0,76148

0,9255

Subtotal:

2,02648

2,02648

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04690

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

5,19978
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-10

FRI3C350

m2

Subministrament i col·locació de geomalla permanent
tipus C350 de NAG o similar

5,19978

Rend.: 1,100

Unitats

8,10

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,070

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,075

/R x 27,67000
/R x 23,79000

=

1,76082

=

1,62205

Subtotal:

3,38287

3,38287

Materials
BRI3C350

m2

Geomalla permanent tipus C350 de NAG o similar

1,150

B0B2C350

kg

Grapa de ferro corrugada de 8mm de diàmetre
20*10*20

2,000

x 3,50000
x 0,32000

=

4,02500

=

0,64000

Subtotal:

4,66500

4,66500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05074

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

8,09861
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-11

FRI4ESTA

u

Plantació d'estaca de vegetació arbustiva

8,09861

Rend.: 1,100
Unitats
Preu EURO

6,03
Parcial

€
Import

Ma d'obra
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,120

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,065

/R x 27,67000
/R x 23,79000

=

3,01855

=

1,40577

Subtotal:

4,42432

4,42432

Maquinària
CRE23000

h

Motoserra

0,250

/R x 3,06000

=

Subtotal:

0,69545
0,69545

Materials
BRIRE228

u

Estaca llenyosa no ramificada de dos o més anys,
d'espècies arbustives autòctones, amb capacitat de
reproducció vegetativa, de 2 a 5 cm de diàmetre i de
0,5 a 0,8 m de llargària

1,000

x 0,80000

=

0,80000

0,69545
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

0,80000

0,80000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,11061

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

6,03038
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

FRI4U162

m3

Escullera revegetada, feta amb blocs de pedra
granítica de 800 a 1200 kg de pes col·locats amb pala
carregadora, revegetats posteriorment amb branques
vives de salicàcies en parada vegetativa recollides a
l'entorn de l'obra, plantades en els intersticis de
l'escullera, mitjançant reblert dels buits amb terra
vegetal de l'obra, esmenada

6,03038

Rend.: 1,250

Unitats

64,76

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013P000

h

Ajudant jardiner

0,400

/R x 23,79000

=

7,61280

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,130

/R x 27,67000

=

2,87768

Subtotal:

10,49048

10,49048

Maquinària
C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

0,150

C1311280

h

Pala carregadora gran sobre erugues, de 119 kW (18
a 25 t)

0,200

/R x 44,20000
/R x 118,58000

=

5,30400

=

18,97280

Subtotal:

24,27680

24,27680

Materials
BR341210

m3

Compost de classe II, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

0,010

x 28,83000

=

0,28830

B0442800

t

Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària de 800 a 1200 kg de pes

1,750

x 14,63000

=

25,60250

BRIRE229

u

Estaca llenyosa no ramificada de dos o més anys,
d'espècies arbustives autòctones, amb capacitat de
reproducció vegetativa, de 2 a 5 cm de diàmetre i de
1,2 a 1,4 m de llargària

1,600

x 2,40000

=

3,84000

Subtotal:

29,73080

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,26226

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

64,76034
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-13

G2214101

m3

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

64,76034

Rend.: 1,250

Unitats
Ma d'obra

29,73080

Preu EURO

2,42

Parcial

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

A0140000

h

Manobre

/R x 21,77000

0,010

=

Subtotal:

0,17416
0,17416

0,17416

Maquinària
C1311270

h

Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW

/R x 85,11000

0,033

=

Subtotal:

2,24690
2,24690

2,24690

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00261

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,42367
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-14

G221MOVI

m3

Realització de rampa per accés a la llera per la
maquinària

2,42367

Rend.: 1,000

Unitats

407,38

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

/R x 21,77000

3,800

=

Subtotal:

82,72600
82,72600

82,72600

Maquinària
C1311270

h

Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW

/R x 85,11000

3,800

=

Subtotal:

323,41800
323,41800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,24089

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

407,38489
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-15

G2241010

m2

323,41800

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

407,38489

Rend.: 1,100
Unitats
Preu EURO

1,64
Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

/R x 21,77000

0,022

=

Subtotal:

0,43540
0,43540

0,43540

Maquinària
C1315220

h

Retroexcavadora mitjana sobre erugues

/R x 110,00000

0,012

=

Subtotal:

1,20000
1,20000

1,20000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00653

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,64193
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-16

G3J22810

m3

Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200
kg de pes, col·locats amb pala carregadora

1,64193

Rend.: 1,250

Unitats

37,03

Preu EURO

Parcial

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,125

/R x 26,04000

=

2,60400

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

13

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

2,60400

2,60400

Maquinària
C1311280

h

Pala carregadora gran sobre erugues, de 119 kW (18
a 25 t)

/R x 118,58000

0,125

=

Subtotal:

11,85800
11,85800

11,85800

Materials
B0442800

t

Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària de 800 a 1200 kg de pes

x 14,63000

1,540

=

Subtotal:

22,53020
22,53020

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03906

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

37,03126
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-17

GRHERB

m2

22,53020

Aplicació de tractament herbicida (Glifosat) per
rebrots de la Robinia pseudoacacia i Arundo donax

37,03126

Rend.: 1,000

Unitats

0,90

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013P000

h

Ajudant jardiner

0,012

/R x 23,79000

=

0,28548

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,015

/R x 27,67000

=

0,41505

Subtotal:

0,70053

0,70053

Materials
B5HERB

u

Herbicida Glisofat

x 20,00000

0,010

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,20000
0,20000

0,20000
0,90053
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-18

GR111TRI

m2

Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual
de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la
brossa i trituració de les restes in-situ

0,90053

Rend.: 1,000

Unitats

1,08

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,005

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,008

/R x 27,67000
/R x 23,79000

=

0,13835

=

0,19032

Subtotal:

0,32867

0,32867

Maquinària
CR112500

h

Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0,008

/R x 4,00000

=

0,03200

C131TRIT

h

Trituradora forestal

0,020

/R x 35,90000

=

0,71800

Subtotal:

0,75000

0,75000
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Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00493

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,08360
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-19

GR116TRI

m2

Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65
CV) de potència amb desbrossadora de martells i
amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una
alçària de brossa de més de 60 cm, amb un mínim de
dues passades de màquina. Incloent tala controlada
directa d'arbre de port mitjà i/o gran, deixant la soca a
la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a
planta de compostatge (no mes lluny de 20 km).

1,08360

Rend.: 1,100

Unitats

2,69

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,014

/R x 27,67000

=

Subtotal:

0,35216
0,35216

0,35216

Maquinària
CR11D403

h

Tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència, amb
desbrossadora de martells i amb una amplària de
treball d'1,5 a 2 m

0,014

/R x 45,57000

=

0,57998

/R x 3,06000
/R x 49,91000

=

0,02504

=

0,63522

CRE23000

h

Motoserra

0,009

C1503000

h

Camió grua

0,014

Subtotal:

1,24024

1,24024

Materials
B2RA9SB0

t

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

0,008

x 45,00000

=

0,36000

B2RA9TD0

t

Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,008

x 92,22000

=

0,73776

Subtotal:

1,09776

1,09776
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Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,69016
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-20

GR45595L

u

Subministrament de Salix cinerea ssp. oleifolia
d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

2,69016

Rend.: 1,000

Unitats

3,41

Preu EURO

Parcial

€

Import

Materials
BR45595L

u

Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100 cm,
en contenidor de 3 l

x 3,41000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,41000
3,41000

3,41000
3,41000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-21

GR455B5L

u

Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a
100 cm, en contenidor de 3 l

3,41000

Rend.: 1,000

Unitats

3,41

Preu EURO

Parcial

€

Import

Materials
BR455B5L

u

Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l

x 3,41000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,41000
3,41000

3,41000
3,41000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-22

GR66222B

u

Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

3,41000

Rend.: 1,250

Unitats

3,25

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,009

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,130

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

0,018

/R x 27,67000
/R x 23,79000
/R x 25,12000

=

0,19922

=

2,47416

=

0,36173

Subtotal:

3,03511

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,005

BR341150

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0027

x 1,29000
x 60,63000

=

0,00645

=

0,16370

3,03511
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Pàg.:

16

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

0,17015

0,17015

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04553

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

3,25079
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-23

GRF13250

u

Reg d'arbust amb mànega connectada a camió
cisterna, amb una aportació mínima de 25 l i amb un
recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km.
Refer el clot cada 2 regs.

3,25079

Rend.: 1,000

Unitats

0,83

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013P000

h

Ajudant jardiner

0,012

/R x 23,79000

=

Subtotal:

0,28548
0,28548

0,28548

Maquinària
C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,012

/R x 42,60000

=

Subtotal:

0,51120
0,51120

0,51120

Materials
B0111000

m3

Aigua

x 1,29000

0,025

Subtotal:

=

0,03225
0,03225

0,03225

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00428

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

0,83321
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,83321
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1. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
El Real Decret 1627/1997 del 24 d’Octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i
salut en les obres de construcció, estableix en l’apartat 2 de l’Article 4 que en els projectes d’obra no
inclosos en els suposats previstos en l’apartat 1 del mateix Article, el promotor estarà obligat a que en
la fase de redacció del projecte s’elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.)
Per tant, s’ha de comprovar que es donen tots els següents requisits per a l’elaboració d’un Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut:
a) El Pressupost d’Execució per Contractuals (PEC) és inferior a 450.759,08 euros.
b) La duració estimada de l’obra no és superior a 30 dies o no s’utilitzen en cap moment a més
de 20 treballadors simultàniament.
En aquest apartat n’hi ha prou amb que es doni una de les dos circumstàncies. El termini
d’execució de l’obra és una dada a fixar per la propietat de l’obra. A partir de la mateixa es pot
deduir una estimació del nombre de treballadors necessaris per a executar l’obra, però no així
el nombre de treballadors que ho faran simultàniament. Per aquesta determinació s’haurà de
tenir prevista la planificació dels diferents treballs, així com la seva duració. També es pot
estimar aquesta dada a partir de l’experiència d’obres similars.
c) El volum de mà d’obra estimada és inferior a 500 treballadors - dia (suma dels dies de treball
del total dels treballadors en l’obra).
d) No és un a obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.

Com que es compleixen tots els requisits, només serà necessari realitzar l’elaboració d’un Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.).

2. DADES DE L’OBRA
2.1. OBJECTE DE L’ESTUDI
L'Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució de les obres, les previsions quant a
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de
reparació, conservació i manteniment, en les degudes condicions de seguretat i salut .
Servirà per a donar unes directrius a l'empresa constructora per a dur a terme les seves obligacions
en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant-ne el seu desenvolupament, d'acord amb
el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de
salut a les obres de construcció.
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es basa en el projecte d’execució de “CONSOLIDACIÓ
DE TALUSSOS AL RIU CONGOST DEL TRAM ENTRE EL PONT DE CAN NOGUERA I DE LA
DOMA AL MUNICIPI DE LA GARRIGA (VALLÈS ORIENTAL).

2.2. SITUACIÓ DE LES OBRES
Les obres del projecte se situen a la comarca del Vallès Oriental i concretament es duran a terme en
els municipi de La Garriga.

2.3. PROMOTOR
Aquest estudi i el projecte per al qual es desenvolupa són per encàrrec de l’Ajuntament de La Garriga.

2.4. AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
La redacció del present estudi ha estat realitzada per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports Josep
Aleix Comas i Herrera.
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2.5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Els capítols que componen el projecte d’execució són els que s’enumeren a continuació:
-

Replantejament topogràfic.

-

Treballs previs.

-

Neteja i estassada del terreny.

-

Moviment de terres i excavació.

-

Formació d’escullera.

-

Ram de paleteria.

-

Tallada i poda d’arbrat.

-

Hidrosembra i plantacions d’arbrat i arbustos.

-

Aplicació d’herbicides.

-

Trituració de les restes vegetals de la esbrossada.

2.6. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE
El pressupost d’execució material d’obra del Projecte és de 266.446,32 €.

2.7. ACCÉS A LES OBRES
El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i
amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra.

2.8. TERMINI D’EXECUCIÓ
Es preveu una durada d’execució dels treballs d’uns 5 mesos (unes 20 setmanes aproximadament).

2.9. NÚMERO DE TREBALLADORS
Està previst que treballin a l’obra aproximadament 3-4 treballadors simultàniament.

2.10. LLOC DEL CENTRE ASSISTENCIAL MÉS PROPER
Els centres assistencials més propers són:
-

El centre assistencial més proper és el C.A.P. La Garriga, C/ Torrent de la Sínia, 7. 08530 La
Garriga. Telèfon: 93 860 58 97
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Âmbit de projecte

C.A.P. La Garriga

Figura 1 Ubicació del centre assistencial del municipi de La Garriga

L’Hospital més proper és localitza al municipi de Granollers i aquest es troba:
-

Hospital General de Granollers, Av. Francesc Ribas s/n. 08402 Granollers. Telèfon: 938 425
000
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3.- COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
3.1. INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes
de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas
d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de
seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla
de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

3.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en
l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de novembre)" durant
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
-

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

-

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.

-

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

-

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions
i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
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-

La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.

-

La recollida dels materials perillosos utilitzats.

-

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 s'haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball.

-

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

-

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

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
a

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els
següents principis generals:
-

Evitar riscos

-

Avaluar els riscos que no es puguin evitar

-

Combatre els riscos a l'origen

-

Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs
de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

-

Tenir en compte l'evolució de la tècnica

-

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

-

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors
ambientals en el treball

-

Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual

-

Donar les degudes instruccions als treballadors

b

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

c

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic

d

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

e

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis,
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

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

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

-

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).

-

Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra.

-

Riscos derivats del funcionament de grues.

-

Caiguda de la càrrega transportada.

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

-

Cops i ensopegades.

-

Caiguda de materials, rebots.

-

Ambient excessivament sorollós.

-

Contactes elèctrics directes o indirectes.

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

Mesures correctores i normes de seguretat
-

No s’admetran màquines sense la protecció antibolcament instal·lada o amb el respectiu
pòrtic de seguretat.

-

Estaran dotades d’una farmaciola de primers auxilis.

-

Estaran dotades d’un extintor, timbrat i amb les revisions el dia.

-

Tindran llum i botzina de retrocés.

-

Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor, amb la finalitat d’assegurar
que no arribin els gasos procedents de la combustió a la cabina.

-

Estaran dotades de cinturó de seguretat.

Particulars de la retroexcavadora:
-

Es prohibeix el transport i/o l’elevació de persones utilitzant la cullera.

-

Es prohibeix la manipulació de grans càrregues sota règim de vents forts.

-

Es prohibeix realitzar maniobres de moviment de terres, sense posar en servei les falques
hidràuliques d’immobilització.

-

Es prohibeix utilitzar-la com a grua per a la introducció de peces, canalitzacions en l’interior de
rases, si el fabricant no certifica aquest ús.

-

Es prohibeix realitzar esforços per sobre el límit de càrrega útil.

-

El canvi de posició s’efectuarà situant el braç en el sentit de la marxa.
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Particulars Dúmper
-

Es prohibeix el transport de peces que sobresurtin lateralment del cubilot del dúmper.

-

Es prohibeix conduir dúmpers a velocitats superiors a 20 km/h.

-

Els dúmpers portaran al cubilot un rètol en el qual s’indicarà la càrrega màxima admissible.

-

Es prohibeix el transport de persones.

-

Estaran dotats de fars de marxa endavant i de marxa enrere.

Particulars de camions Dúmpers
-

Diàriament, abans de començar la jornada, s’inspeccionarà el bon funcionament del motor,
sistema hidràulic, frens, direcció, llums, botzines, pneumàtics.

-

Es prohibeix treballar o romandre a distancies inferiors a 10 m dels vehicles.

-

Els vehicles estacionats quedaran senyalitzats mitjançant senyals de perill.

-

La càrrega es regarà superficialment per evitar possibles polsegueres.

-

Es prohibeix carregar els camions per sobre de la càrrega màxima marcada pel fabricant.

-

S’establiran límits de final de recorregut, ubicats a un mínim de 2 m de la vora dels talussos.

-

S’instal·laran senyals de “perill” i “prohibit el pas” a 15 m del lloc d’abocament.

-

S’ubicarà un plafó a uns 15 m del lloc d’abocament amb el següent escrit: “No passi, zona de
risc, els conductors pot ser que no el vegin, aparti’s d’aquesta zona.”

Particulars d’excavadores – pala cargadora:
-

Per pujar i baixar, utilitza els esglaons i agafadors disposats per a tal funció.

-

No tracti de realitzar ajustament amb la màquina en moviment o amb el motor en
funcionament.

-

No guarda draps greixosos ni combustible sobre la pala, pot incendiar-se.

-

No s’admetran maquinària que no portin amb la protecció de cabina antibolcament instal·lada
(o pòrtic de seguretat).

-

Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor, amb la finalitat d’assegurar
que no arribin els gasos procedents de la combustió a la cabina.

-

Estaran dotats de farmaciola de primers auxilis.

-

Estaran dotats d’extintor.

-

Tindran llums i botzina de marxa enrere.

-

Es prohibeix l’abandonament de la màquina sense haver recolzat abans la pala i

-

l’escarificador sobre el terra.

-

Es prohibeix el transport de persones a sobre.

-

Abans d’iniciar variats a mitja pendent amb abocament cap a la pendent, s’inspeccionarà la
zona, en prevenció de despreniments o allaus.

3.3.2 Replantejament topogràfic
Riscos laborals
-

Riscs derivats dels treballs realitzats sota condicions meteorològiques adverses.

-

Contactes elèctrics.
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Mesures correctores i normes de seguretat
-

Atenció a la vegetació i als accidents del terreny (desnivells, pedres...).

-

Tenir especial atenció amb els treballs propers a línies elèctriques, de manera que s’utilitzaran
guants

-

aïllants i botes de seguretat.

-

Situar-se fora del radi d’acció de vehicles en moviment. En cas d’estacionar en zona de
trànsit,

-

senyalitzar-lo adequadament.

-

Proteccions individuals
o

Casc.

o

Botes i guants de seguretat.

o

Armilla reflectant.

o

Roba adequada a les condicions climatològiques.

3.3.3 Treballs previs
Riscos laborals
-

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).

-

Caigudes a diferent nivell.

-

Caigudes al mateix nivell.

-

Cops i ensopegades.

-

Caiguda de materials, rebots.

-

Sobre esforços per postures incorrectes.

-

Bolcada de piles de materials.

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques).

Mesures correctores i normes de seguretat
-

Els accessos i perímetre de l’obra s’haurà de senyalitzar de manera que siguin clarament
visibles i identificables.

-

S’abalisarà l’obra de manera que s’impedeixi l’entrada a personal aliè en la mateixa.

-

Estarà totalment prohibida la presencia de personal, en proximitats i àmbit de gir dels vehicles
i en operacions de càrrega i descàrrega de materials.

-

Estarà totalment prohibida la presència d’operaris treballant en plans inclinats de terreny i en
llocs amb pendent.

-

L’entrada i sortida de camions de l’obra a la via pública, serà degudament avisada per una
persona diferent del conductor.

-

Es durà a terme un perfecte manteniment de maquinària i vehicles.
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-

La càrrega de material sobre el camió serà correcta i equilibrada i mai no superarà la càrrega
màxima autoritzada.

-

No s’apilaran materials en zones de pas o de trànsit.

-

Es verificarà en regularitat les instal·lacions de distribució d’energia presents a l’obra, en
particular les afectades per condicions externes.

-

No s’efectuaran reparacions ni operacions de manteniment de maquinària sense haver-les
desconnectat prèviament de la xarxa elèctrica.

-

Comprovació i manteniment periòdic de derivacions a terra i de la maquinària instal·lada a
l’obra.

-

En la manipulació manual de càrregues, l’operari portarà guants i serà educat en matèria de
manipulació de pes. Si es considera adequat portarà una faixa de protecció lumbar.

-

Proteccions individuals:
o

Botes de seguretat.

o

Armilla reflectant.

o

Guants contra riscos elèctrics de seguretat

o

Mascareta.

o

Casc.

o

Faixa.

3.3.4 Neteja i estassada del terreny
Riscos laborals
-

Cops i ensopegades.

-

Sobre esforços per postures incorrectes.

-

Projecció de partícules als ulls.

-

Ambient excessivament sorollós.

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

-

Caiguda del personal al mateix nivell i diferent nivell.

Mesures correctores i normes de seguretat
-

Els conductors i personal encarregat de vehicles i maquinària pel moviment de terres hauran
de rebre formació especial.

-

Es respectaran l’entrada, sortida i vies de circulació marcades en l’obra i també es
respectaran les senyalitzacions.

-

No s’envairan, sota cap circumstància, les zones reservades a circulació per als vianants.

-

Es regaran les pistes de circulació de maquinària per reduir la presencia de partícules en
suspensió.

-

Proteccions individuals:
o

Botes de seguretat amb sola antilliscant.

o

Casc de seguretat homologat, quan se circuli per l’obra fora del vehicle.

o

Guants per treballs de manteniment de maquinària.

o

Màscara antipols.
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o
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3.3.5 Moviments de terres i excavacions
Riscos laborals
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

-

Cops i ensopegades.

-

Projecció de partícules als ulls.

-

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.

-

Caiguda de materials.

-

Ambient excessivament sorollós.

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

-

Sobre esforços per postures incorrectes.

-

Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar.

Mesures correctores i normes de seguretat
-

Els conductors i el personal encarregat dels vehicles i maquinària per a moviment de terres
hauran de rebre formació especial.

-

Es respectaran l’entrada, sortida i vies de circulació marcades en l’obra i també es
respectaran les senyalitzacions.

-

No s’envairan, sota cap circumstància, les zones reservades a circulació per als vianants.

-

Es regaran les pistes de circulació de maquinària per reduir la presencia de partícules en
suspensió.

-

En l’excavació es mantindran els talussos que s’indiquen per la Direcció Facultativa.

-

Les parets atalussades seran controlades acuradament sobretot després de pluges, gelades,
despreniments o quan sigui interromput el treball més d’un dia per qualsevol circumstància.

-

Es prohibeix la presència de personal en les proximitats on es realitzen els treballs
d’excavació o en llocs de forta pendent.

-

La càrrega de terres en el camió serà correcta i equilibrada i mai superarà la càrrega màxima
autoritzada.

-

El perímetre d’excavació serà tancat el trànsit dels treballadors, llevat per a treballs concrets.
En cas de ser necessària la circulació per aquesta zona serà protegida mitjançant baranes.

-

Tant la rampa com el seu perímetre serà tancada.

-

Proteccions individuals:
o

Roba de treball.

o

Guants de cautxú.

o

Calçat de seguretat.

o

Ulleres de protecció antipartícules.

o

Mascareta antipols.

o

Proteccions auditives.
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Casc de seguretat homologat.

o
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3.3.6 Formació d’escullera
Riscos laborals
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

-

Cops i ensopegades.

-

Projecció de partícules als ulls.

-

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.

-

Caiguda de materials.

-

Ambient excessivament sorollós.

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

-

Sobre esforços per postures incorrectes.

Mesures correctores i normes de seguretat
-

Els conductors i el personal encarregat dels vehicles i maquinària per la col·locació de les
pedres hauran de rebre formació especial.

-

Es respectaran l’entrada, sortida i vies de circulació marcades en l’obra i també es
respectaran les senyalitzacions.

-

No s’envairan, sota cap circumstància, les zones reservades a circulació per als vianants.

-

Es regaran les pistes de circulació de maquinària per reduir la presencia de partícules en
suspensió.

-

En la formació d’escullera es mantindran els talussos que s’indiquen per la Direcció
Facultativa.

-

Es prohibeix la presència de personal en les proximitats on es realitzen els treballs
d’excavació o en llocs de forta pendent.

-

El perímetre de treball serà tancat el trànsit dels treballadors, llevat per a treballs concrets. En
cas de ser necessària la circulació per aquesta zona serà protegida mitjançant baranes.

-

Proteccions individuals:
o

Cinturons de seguretat homologats emprats en el cas que els mitjans de protecció
col·lectius no siguin suficients.

o

Roba de treball.

o

Guants de goma fins o de cautxú.

o

Calçat de seguretat.

o

Ulleres de protecció antipartícules.

o

Mascareta antipols.

o

Proteccions auditives.

o

Casc de seguretat homologat.

o

Armilla reflectora.

o

Faixa.
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3.3.7 Ram de paleteria
Riscos laborals:
-

Caiguda al mateix nivell.

-

Caiguda a diferent nivell.

-

Cops i talls a les extremitats.

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Contactes amb materials agressius

-

Sobreesforços.

-

Dermatitis per contacte amb el ciment.

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Sobre esforços per postures incorrectes

Mesures correctores i normes de seguretat:
-

Norma bàsica: ordre i neteja.

-

Superfícies de pas lliures d’obstacles que puguin provocar cops o caigudes

-

Totes les zones de treball estaran suficientment il·luminades.

-

Les zones de treball seran netejades de brossa diàriament.

-

Coordinació amb la resta d’oficis que intervenen en l’obra.

-

Proteccions individuals:
o

Cinturons de seguretat homologats emprats en el cas que els mitjans de protecció
col·lectius no siguin suficients.

o

Roba de treball

o

Guants de goma fins o de cautxú

o

Calçat de seguretat

o

Ulleres de protecció antipartícules.

o

Mascareta antipols.

o

Proteccions auditives.

o

Casc de seguretat homologat.

o

Armilla reflectora.

3.3.8 Tallada i poda d’arbrat i arbustos
Riscos laborals
-

Cops i ensopegades.

-

Atrapaments.

-

Sobreesforços per postures incorrectes.

-

Projecció de partícules als ulls.

-

Caigudes al mateix i a diferent nivell.

-

Soroll.

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques.
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Mesures correctores i normes de seguretat
-

Prestar atenció a la tasca que s’està fent.

-

Verificar el bon estat de les eines manuals i dels EPI. Per plantar serà obligatori l’ús del cas
de seguretat.

-

Mantenir els voltants nets d’acumulacions de farda vegetal o d’eines per evitar les caigudes.

-

Mantenir un radi de seguretat amb les persones properes per evitar lesionar-les.

-

Senyalització de la zona on es treballa que estigui a prop de vies de circulació de vehicles i
utilitzar roba d’alta visibilitat.

-

Utilitzar ulleres de protecció i protectors auditius.

-

Utilitzar guants de cuir per protegir les mans de cops, talls o contacte amb plantes tòxiques.

-

Rotació del personal si la durada de la tasca és perllongada.

-

Proteccions individuals:
o

Botes de seguretat.

o

Casc de seguretat homologat.

o

Ulleres protectores.

o

Protectors auditius.

o

Guants de cuir.

o

Màscara antipols.

o

Armilla reflectora – roba d’alta visibilitat.

3.3.9 Hidrosembra i plantacions d’arbustos i estaques
Riscos laborals
-

Cops i ensopegades.

-

Atrapaments.

-

Sobreesforços a l’hora de manipular càrregues pesants o a causa de postures incorrectes.

-

Projecció de partícules als ulls.

-

Caigudes al mateix i a diferent nivell.

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

Mesures correctores i normes de seguretat
-

Prestar atenció a la tasca que s’està fent.

-

Verificar el bon estat de les eines manuals i dels EPI. Per plantar serà obligatori l’ús del cas
de seguretat.

-

Utilitzar les eines només per allò pel que han estat dissenyades.

-

Mantenir la zona lliure de materials i d’eines.

-

Les eines i/o els materials es transportaran amb mitjans mecànics sempre que sigui possible.

-

No es manipularan pesos superiors a 25 kg sense l’ajuda d’un company.

-

Lligar el ramatge dels arbustos abans de plantar-los.

-

No moure amb les mans els pans de terra de gran pes o volum, s’ha de fer amb l’ajuda de
perxes o altres eines similars.
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-

Durant el procés de posar tutors a les plantes cal prestar atenció a no colpejar-se les mans
amb el mall.

-

Abans d’abandonar la zona, cal verificar que el terreny hagi quedar compacte.

-

Es respectaran l’entrada, sortida i vies de circulació marcades en l’obra i també es
respectaran les senyalitzacions.

-

No s’envairan, sota cap circumstància, les zones reservades a circulació per als vianants.

-

Proteccions individuals:
o

Botes de seguretat.

o

Casc de seguretat homologat.

o

Guants de cuir.

o

Màscara antipols.

o

Proteccions auditives.

o

Armilla reflectora – roba d’alta visibilitat.

3.3.10 Aplicació d’herbicides
Riscos laborals
-

Cops i ensopegades.

-

Contacte amb substàncies nocives, càustiques o corrosives.

-

Atrapaments o cops amb vehicles.

-

Sobreesforços a l’hora de manipular càrregues pesants o a causa de postures mantingudes o
inadequades al aplicar.

-

Projecció de fragments o partícules.

-

Caigudes al mateix i a diferent nivell.

-

Explosions i incendis.

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

-

Malaltia professional que causin agents químics.

Mesures correctores i normes de seguretat
-

Barreja:
o

Consultar la fitxa dels productes.

o

Utilitzar les proteccions individuals adequades durant tot el procés de l’aplicació.

o

Respectar les dosis recomanades.

o

Fer-ne la barreja a l’aire lliure.

o

o
-

Fer-ne la barreja amb estris exclusivament destinats a questa finalitat i netejar-los
després d’usar-los.
No fumar, beure o menjar durant tot el procés.

Durant l’aplicació:
o

No beure, menjar o fumar mentre es manipulin els productes.

o

Assegurar-se que l’equip d’aplicació funcioni correctament.

o

Fer l’aplicació dels productes a favor del vent.
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o

No netejar el broquet bufant o amb la boca.

o

Evitar fer els tractaments en les hores de màxima calor i en dies de molt de vent.

o

Rotació del personal quan les aplicacions siguin freqüents.

o

Senyalitzar amb balises la zona que s’ha de tractar.

o

-

Mantenir una distància de seguretat amb terceres persones i el període de seguretat
necessari abans de deixar lliure l’accés.

o

Rentar-se les mans i la cara abans de menjar, beure o fumar i en acaba l’aplicació.

o

Prestar atenció a la situació de la mànega per evitar entrebancar-s’hi.

o
-

Memòria – estudi bàsic SiS

El producte es transportarà a la caixa del vehicle i hi quedarà tancat amb clau, de
manera que no es puguin produir vessaments.

Després de l’aplicació:
o

Netejar els estris i els equips de protecció individuals després d’usar-los.

o

Canviar-se de roba al lloc de treball.

o

Rentar la roba en llocs especialitzats, no a casa.

o

No guardar mai restes sobrants de les barreges aplicades.

Proteccions individuals:
o

Mascareta facial integral.

o

Granota

o

Guants de protecció contra risc químic.

o

Botes de goma.

o

Gorra o, preferentment, barret de palla d’ala ampla.

o

Casc de seguretat homologat.

o

Guants de cuir.

o

Màscara antipols.

o

Proteccions auditives.

o

Armilla reflectora – roba d’alta visibilitat.

3.3.11 Trituració de les restes vegetals
Riscos laborals
-

Cops i ensopegades.

-

Bolcades de màquines i vehicles.

-

Atropellaments per màquines.

-

Soroll

-

Sobreesforços a l’hora de manipular càrregues pesants o a causa de postures incorrectes.

-

Projecció de partícules als ulls.

-

Caigudes al mateix i a diferent nivell.

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

Mesures correctores i normes de seguretat
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-

Prestar atenció a la tasca que s’està fent.

-

Verificar el bon estat de les eines manuals i dels EPI. Per plantar serà obligatori l’ús del cas
de seguretat.

-

No s’envairan, sota cap circumstància, les zones reservades a circulació per als vianants.

-

Proteccions individuals:
o

Botes de seguretat.

o

Casc de seguretat homologat.

o

Guants de cuir.

o

Màscara antipols.

o

Proteccions auditives.

o

Armilla reflectora – roba d’alta visibilitat.

3.3.12 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del
R.D.1627/1997)
-

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o
l'entorn del lloc de treball.

-

Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.

-

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la
delimitació de zones controlades o vigilades.

-

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.

-

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.

-

Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis.

-

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.

-

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.

-

Treballs que impliquin l'ús d'explosius.

-

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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3.4. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).
3.4.1 Mesures de protecció col·lectiva
-

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i
circulacions dins l'obra.

-

Senyalització de les zones 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.

-

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega.

-

Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.

-

Fonamentació correcta de la maquinària d'obra.

-

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.

-

Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.

-

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.

-

Col·locació de xarxes en forats horitzontals.

-

Extintors.

3.4.2 Mesures de protecció individual
-

Casc homologat: d’ús obligat per a tots els treballadors i visitants.

-

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules.

-

Utilització de mascareta facial integral.

-

Utilització de calçat de seguretat.

-

Utilització de botes de goma.

-

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

-

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.

-

Utilitzar ulleres protectores.

-

Granota: es tindran en compte les reposicions al llarg de l’obra, segons Conveni Col·lectiu
Provincial.

3.4.3 Mesures de protecció a tercers
-

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En el cas que el tancament envaeixi la
calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir
que persones alienes a l’obra puguin entrar o impedir possibles accidents de caigudes al
mateix i a diferent nivell.
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-

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els
vials exteriors.

-

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega.

3.4.4 Informació
Tot el personal, a l’inici de l’obra quan s’hi incorpori rebrà de la seva empresa, la informació dels
riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.
3.4.5 Formació
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i eles riscos
que se’n poguessin derivar, juntament amb les mesures de seguretat que haurà de fer servir.
Cada empresa ha d’acreditar que els seu personal a l’obra ha rebut la formació en matèria de
seguretat i salut.
3.4.6 Primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al
treball, i que serà repetit en el període d'un any.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid
trasllat dels possibles accidentats.

3.5. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS
És senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb el carrer, i
s’adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi.
És senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant
una tanca i les indicacions necessàries.
Es tindrà en compte, principalment:
-

La circulació de la maquinària prop de l’obra.

-

La interferència de feines i operacions.

-

La circulació dels vehicles prop de l’obra.

3.6. PLA DE SEGURETAT
En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada contractista
elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus
mitjans i mètodes d'execució.
Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en
matèria de seguretat i salut en execució d'obra.
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin
oportuns.
El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als
serveis territorials de Treball de la Generalitat de Lleida amb la comunicació d'obertura de centre de
treball, com es preceptiu.
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Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions
en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar-lo.

3.7. LLIBRE D’INCIDÈNCIES
A l'obra hi haurà un llibre d'incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d'execució, i
a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals
podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment.
En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de treball dins del
termini de 24 hores.

Girona, desembre del 2014

Josep Aleix Comas i Herrera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm. 18188
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1. NORMATIVA APLICABLE
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:
26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

R.D. 1627/1997. 24 octubre (BOE:
25/10/97) Transposició de la Directiva
92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)
Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE: 13/12/2003)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE:
31/01/97). Modificacions: RD 780/1998 . 30
abril (BOE: 01/05/98)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

R.D. 486/1997 . 14 de abril (BOE:
23/04/97)
En el capítol 1 exclou les obres de
construcció, però el RD 1627/1997
l'esmenta en quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo” (O. 09/03/1971)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A
LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS,
EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

R.D. 487/1997 .14 abril (BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN

R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE:
07/08/97) transposició de la directiva
89/655/CEE modifica i deroga alguns
capítols de la “ordenanza de seguridad e
higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27 octubre (BOE:
02/11/89)
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PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

R.D. 614/2001 . 8 junio (BOE: 21/06/01)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
modificacions: O. 10 diciembre de 1953
(BOE: 22/12/53) O. 23 septiembre de 1966
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats
per O. DE 20 gener de 1956

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º,
183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE:
05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades:
BOE: 17/10/70

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE AMIANTO

O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

O. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I
17/03/71) correcció d'errades (BOE:
06/04/71) modificació: (BOE: 02/11/89)
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995,
RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997,
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD
1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998 (DOGC:
27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METÁLICOS

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE:
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75):
N.R. MT-2

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75):
N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS.
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75):
N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75

NORMATIVA D'ÀMBIT LOCAL (ORDENANCES MUNICIPALS)
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2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT
Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i
l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una
investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident.
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra on
s'especificarà:
-

Nom de l'accidentat, categoria professional, empresa per a la qual treballa.

-

Hora, dia i lloc de l'accident, descripció de l'accident, causes de tipus personal.

-

Causes del tipus tècnic, mesures preventives per evitar que es repeteixi.

-

Dates límits de realització de les mesures preventives.

Aquest informe passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d'execució el dia següent
al de l'accident, com a molt tard.
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures
complementàries no indicades a l'informe.
Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà aconseguir
prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa.
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i
reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.
El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les
proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, amb avisadors o
timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El contractista serà responsable del manteniment en condicions
reglamentàries i de l’eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions
provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball.
El contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal
que intervé a l'obra.
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada les prestacions
respectives.
El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu
(avaries, i reparacions) de la maquinària d'obra, Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa
etc..., usarà per circular per l'obra el casc de seguretat.
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, ó bé les adaptacions
millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva.
Tota la maquinària elèctrica que s'utilitzi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís
metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de terra necessàries.
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de
l'obra.
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament.
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3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
Tots els equips individuals (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida útil.
Quan per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o equip,
aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. Aquelles peces que pel
seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. L'ús
d'un peça o d'un equip mai no representarà un risc per si mateix

4. EQUIPS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més
freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a que estan
exposats els treballadors d'aquest sector.
CASC
El cas ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. Ha d'estar homologat d'acord amb la norma
tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14/12/74, BOE núm. 312 de 30/12/74.
Les característiques principals són:
-

Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V.

-

Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats
han de ser substituïts per uns altres de nous.
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que s’en canviïn les peces interiors en
contacte amb el cap.
CALÇAT DE SEGURETAT
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la
possibilitat de perforació de les soles per claus, es obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord
amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31/01/80, BOE núm. 12/02/80.
Les característiques principals són:
-

Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció de planta).

-

Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les bores han de
ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03/12/81, BOE núm. 305
de 22/12/81 classe E.
GUANTS
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc), cal fer
servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:
-

Cotó o punt: feines lleugeres

-

Cuir: manipulació en general.

-

Làtex rugós : manipulació de peces que tallin

-

lona: manipulació de fustes.
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Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica reglamentària
MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06/05/77, BOE núm. 158 de 04/07/77.
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma
tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE núm. 211 de 02/11/75.
CINTURONS DE SEGURETAT
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08/06/77, BOE
núm. 210 de 02/09/77.
Les característiques principals són:
-

Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els
seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la
caiguda lliure.

PROTECTORS AUDITIUS
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 db (A), és
obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual.
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-2.
Resolució de la DG de Treball de 28/01/75 BOE núm. 209 de 01/09/75
PROTECTORS DE LA VISTA
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i radiacions
perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.
Les ulleres i oculars de protecció anti-impactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica
reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14/06/78 BOE núm. 196 de 17/08/78 i MT-17,
Resolució de la DG de Treball 28/06/78, BOE de 09/09/78.
ROBA DE TREBALL
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada
per l'empresa en les condicions fixades en el conveni provincial.
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires,
etc) i fàcil de netejar.
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls entregarà roba impermeable.

5. SERVEIS DE PREVENCIÓ
5.1. SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT
L'empresa constructora haurà de comptar amb l'assessorament del coordinador en matèria de seguretat i salut,
que tindrà per missió la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar
al Cap d'Obra sobre les mesures de seguretat a adoptar.

5.2. SERVEI MÈDIC
L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat.
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6. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
Es constituirà el comitè de Seguretat i Salut quan calgui segons la legislació vigent i allò que disposa el conveni
col·lectiu provincial del sector.
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de
primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Segureta i Salut.
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit.

7. CONDICIONS ECONÒMIQUES
El cost de les mesures preventives de seguretat i de protecció de la salut dels treballadors restarà inclòs als
preus unitaris de les diferents partides d’obra, i per tant no seran objecte de cap abonament apart.

8. COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT
Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, subcontractista i/o autònoms, el
promotor designarà un coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra.
El coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra haurà de coordinar l’aplicació dels
principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l’obra per tal que els contractistes i ,
en el seu cas, subcontractistes i/o autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de l’acció
preventiva recollits en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Haurà d’aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista, organitzar la coordinació d’activitats
empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar
les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra.
La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d’un coordinador en matèria de seguretat
i salut no sigui necessària.

9. AVÍS PREVI
El promotor ha d'efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, abans de l'inici de les
obres.
L'avís previ es redactarà d'acord amb el disposat en l'annex III del RD 1627/1997 de data 24/10/97.

10. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, on s’analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present Estudi.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de
Seguretat i Salut. Quan no sigui necessària la designació de coordinador, la Direcció Facultativa assumirà les
seves funcions.
El Pla de Seguretat i Salut estarà a la obra a disposició permanent de la Direcció Facultativa.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla.
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sotcontractistes hauran de
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent,
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
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La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa,
en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i
representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

11. LLIBRE D’INCIDÈNCIES
A l'obra hi haurà un llibre d'incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d'execució, i a
disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi
les anotacions que considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal coordinar, la direcció facultativa
notifiqui a la Inspecció de treball corresponent, dins el termini de 24 hores.

Girona, desembre del 2014

Josep Aleix Comas i Herrera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm. 18188
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NOGUERA I DE LA DOMA AL MUNICIPI DE LA GARRIGA (VALLÈS ORIENTAL)

Reportatge fotogràfic

REPORTATGE FOTOGRÀFIC
Tram 1

Imatge 1. Vista aigües avall del tram 1 des del pont de can Noguera.

Imatge 2. Vista del pont de Can Noguera i el talús del marge esquerre – inici del tram 1 (secció A).
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Reportatge fotogràfic

Imatge 3. Vista del talús del marge esquerre a l’alçada de la secció B.

Imatge 4. Vista del talús del marge esquerre a l’alçada de la secció C. S’observen la presència de dos
sobreeixidors.
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Reportatge fotogràfic

Tram 2

Imatge 5. Vista del talús del marge esquerre a l’inici del tram 2 (secció D).

Imatge 6. Vista del talús del marge dret a l’inici del tram 2 (secció D).
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Reportatge fotogràfic

Imatge 7. Vista de la zona de transició entre el talús i el mur de formigó al marge dret a l’alçada de la secció G
abans de la riuada del dia 30/11/2014. El fons s’observa la passera peatonal i ciclable de la Doma.

Imatge 8. Vista de la transició del mur de formigó i el talús del marge dret abans de la riuada
del dia 30/11/2014 (secció G).
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Reportatge fotogràfic

Imatge 9. Vista de la transició del mur de formigó i el talús del marge dret posterior a la riuada
del dia 30/11/2014 (secció G).

Imatge 10. Vista de la transició del mur de formigó i el talús del marge esquerre abans de la riuada
del dia 30/11/2014 (secció G)
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Imatge 11. Vista de la transició del mur de formigó i el talús del marge esquerre posterior a la riuada del
dia 30/11/2014 (secció G).

Imatge 12. Vista aigües amunt del tram 2 des de la passera peatonal i ciclable de la Doma.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

1. INTRODUCCIÓ
1.1. ABAST DEL PLEC
El present Plec de Prescripcions Tècniques té per objectiu definir les condicions de caràcter tècnic
amb les quals s’han d’executar les obres corresponents al Projecte de consolidació de talussos al riu
Congost del tram entre el pont de Can Noguera i de la Doma al municipi de La Garriga (Vallès
Oriental).

1.2. DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES
1.2.1 Direcció de les obres
La direcció, control i vigilància de les obres seran encarregades al corresponent Director Facultatiu
(Director Ambiental d’Obra, tècnic superior de formació apropiada).
1.2.2 Director facultatiu
El Representant del Promotor davant del Contractista serà el Director Facultatiu, o la persona en qui
aquest delegui (tècnic superior de formació apropiada), que s’encarregarà de la direcció, control i
vigilància de les obres.
1.2.3 Visites d’inspecció
El Director podrà realitzar en qualsevol moment visites d’inspecció de les obres. En aquestes visites,
el personal de l’empresa adjudicatària, facilitarà al màxim la seva tasca a l’inspector, posant a la seva
disposició els elements i el personal que siguin necessaris.
El personal tècnic de l’empresa o, en el seu cas, si així ho sol·licités el Director Ambiental d’Obra, el
representant de l’empresa, haurà d’assistir a les visites d’inspecció per a les quals sigui citat.
1.2.4 Funcions del director facultatiu
Les funcions del Director Facultatiu (Director Ambiental d’Obra), en relació amb la direcció, control i
vigilància de les obres, que fonamentalment afecten a les seves relacions amb el contractista, són les
següents:
-

Garantir que les obres s’executin ajustades al Projecte aprovat o a les modificacions degudament
autoritzades, i exigir al Contractista el compliment de les condicions contractuals.

-

Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions Tècniques deixin a la seva
decisió.

-

Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a la interpretació dels plànols, les
condicions dels materials i l’execució d’unitats d’obra, sempre que no es modifiquin les condicions
del Contracte.

-

Estudiar les incidències o problemes que impedeixin el normal compliment del Contracte o
aconsellin la seva modificació, tramitant, si és així, les propostes corresponents.

-

Resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds afectats per les obres que tinguin a
veure amb el present projecte.

-

Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d’urgència o gravetat, la direcció
immediata de determinades operacions o treballs en curs, per la qual cosa el Contractista haurà
de posar a disposició del Director Facultatiu el personal i material de l’obra.

-

Acreditar al Contractista les obres realitzades conforme el que disposa en els documents del
Contractista.
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Participar en les recepcions provisionals i definitives, i redactar la liquidació de les obres d’acord
amb les normes legals establertes.

1.2.5 Representant del contractista
Una vegada adjudicades definitivament les obres, el Contractista designarà una persona que
assumeixi la direcció dels treballs que s’executen i que actuï com a representant seu davant de
l’Administració a tots els efectes que es requereixin durant l’execució de les obres.
L’administració podrà exigir que el Contractista designi, per estar al front de les obres, un tècnic
superior de formació apropiada, amb autoritat suficient per a executar les ordres del Director
Facultatiu relatives al compliment del contracte.
1.2.6 Comunicats i informes
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d’Obra informes
sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d’aquesta documentació vindrà fixada
per la Direcció d’Obra.
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de l’inici de les
obres, així com les de definició d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de quedar ocultes. Això
darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d’Obra prèviament a la seva
ocultació.
1.2.7 Ordres del contractista
Les ordres del Contractista es donaran per escrit i numerades correlativament. Aquest quedarà
obligat a firmar el rebut en el duplicat de l’Ordre.
1.2.8 Diari de les obres
A instància de qualsevol de les parts, es portarà un llibre d’obra que el Contractista haurà de tenir
sempre a l’obra, on s’escriuran i dibuixaran les ordres que la Direcció d’Obra dicti en les seves visites,
referents a modificacions, advertències o altres observacions per a l’execució.
Aquest llibre haurà d’ésser amb fulls numerats i les anotacions seran firmades per ambdues parts.

2. MATERIALS
2.1. CONDICIONS GENERALS
2.1.1 Procedències dels materials
El Contractista proposarà al Director Ambiental de l’Obra amb suficient antelació, en cap cas inferior a
30 dies, les procedències dels materials que es proposi fer servir, aportant quan ho sol·liciti el
Director, les mostres i/o dades necessàries per decidir la seva acceptació.
En cap cas podran ser amuntegats i utilitzats en obra, materials, la procedència dels quals no hagi
estat aprovada plenament pel Director.
La posada en obra de qualsevol material no atenuarà de cap manera el compliment de les
especificacions prescrites.
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2.1.2 Exament i acceptació
Els materials que es proposin pel seu ús en les obres d’aquest Projecte han d’ajustar-se a les
especificacions d’aquest Plec i a la descripció feta en la Memòria o en els Plànols.
La Direcció Ambiental d’Obra haurà d’examinar i acceptar aquests materials, si bé l’acceptació del
principi no pressuposa la definitiva, que queda supeditada a l’absència de defectes de qualitat o
d’uniformitat considerats en el conjunt de l’obra.
En el cas de la hidrosembra, el Contractista està obligat, i dins de l’expressa’t en aquest Plec de
Condicions, a repassar totes les falles produïdes durant el termini de garantia i en el moment més
apropiat possible segons l’opinió del Director Ambiental de l’Obra.
L’acceptació o el refús dels materials correspon a la Direcció Ambiental d’Obra, que establirà els seus
criteris d’acord amb les normes i els fins del Projecte. Quan els materials no fossin de la qualitat
prescrita en aquest Plec o no tinguessin la preparació que se’ls exigeix, o quan encara que faltessin
prescripcions específiques en el Plec es reconeixes que no eren apropiats per a la seva finalitat, la
Direcció Ambiental de les obres podrà donar ordre a l’adjudicatari per a que, al seu càrrec, els canvií
per uns altres que hauran de satisfer les condicions establertes. Els materials rebutjats seran retirats
ràpidament de l’obra, excepte si tenen una autorització de la Direcció Ambiental d’Obra.
2.1.3 Emmagatzematge
Els materials s’emmagatzemaran, quan sigui necessari, de manera que quedi assegurada la seva
idoneïtat per al seu ús i sigui possible una inspecció en qualsevol moment.
Les plantes podran ser inspeccionades en els vivers on es trobin en qualsevol moment que ho
consideri apropiat la Direcció d’Obra.
2.1.4 Inspecció i assajos
El Contractista haurà de permetre a la Direcció Ambiental d’Obra i als seus delegats l’accés als vivers,
tallers, magatzems, fàbriques, etc... on es trobi els materials i la realització de totes les proves que la
Direcció D’obra consideri necessàries.
Els assajos i proves, tan de materials com d’unitats d’obra, seran realitzats per laboratoris
especialitzats en la matèria, que en cada cas seran designats per la Direcció Ambiental d’Obra.
Els assajos o reconeixements verificats durant l’execució dels treballs no tenen un altre caràcter que
el de simples antecedents per a la recepció. No atenua l’obligació de sanejar o reposar que el
Contractista contrau, si les obres o instal·lacions resultessin inacceptables parcial o temporalment, en
l’acte del reconeixement final i proves de recepció.
2.1.5 Substitucions
Si per circumstàncies imprevisibles hagués de substituir algun material, s’aconseguiria, per escrit,
autorització de la Direcció Ambiental d’Obra, especificant les causes que fan necessària la
substitució. La Direcció Ambiental d’Obra haurà de contestar, també per escrit, i determinarà, en cas
de substitució justificada, quins nous materials han de reemplaçar als no disponibles, complint
anàloga funció i mantenint indemne l’essència del Projecte.
2.1.6 Materials fora d’especificació
Els materials no inclosos en el present Plec seran de primera qualitat, havent de presentar el
Contractista, per a aconseguir l’aprovació de la Direcció Ambiental de les Obres, els catàlegs,
mostres, informes i certificats que s’estimin necessaris. Si la informació no es considera suficient,
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podran exigir-se els assajos oportuns en els materials a fer servir, per tal d’identificar la qualitat dels
mateixos.
La Direcció Ambiental d’Obra podrà refusar aquells materials que no reuneixin segons el seu judici, la
qualitat i condicions per a la finalitat a la qual han de ser destinats.
2.1.7 Materials en instal·lacions auxiliars
Tots els materials que faci servir el Contractista en instal·lacions i obres que parcialment fossis
susceptibles de quedar formant part de les obres de manera provisional o definitiva, compliran les
especificacions del present Plec, incloent el referent a l’execució de les obres.
2.1.8 Responsabilitat del contractista
La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista sobre la qualitat d’aquests, que
durarà fins que es rebin definitivament les obres en que s’hagin emprat, excepte pel que fa a vicis
ocults.
El Contractista està obligat al compliment de totes aquelles instruccions, Plecs o Normes de tota
mena que estiguin promulgades per l’Administració i que tinguin aplicació en els treballs a realitzar,
quedant a la decisió del Director de l’obra, dirimir qualsevol discrepància que pogués existir entre ells i
l’establert en aquest Plec.

3. EXECUCIÓ D’OBRES
3.1. CONDICIONS GENERALS
3.1.1 Introducció
Totes les obres compreses en aquest projecte s’executaran d’acord amb els plànols i amb les
indicacions de la Direcció de l’Obra, la qual resoldrà les qüestions que es puguin plantejar en la
interpretació i en les condicions i detalls de l’execució.
A més a més de les condicions contingudes en aquest Plec i en tot allò que no s’oposi a les mateixes,
seran d’aplicació totes les prescripcions que figurin als Reglaments, Normes i Instruccions Oficials
que guarden relació amb les obres del Present Projecte, amb les seves instal·lacions
complementàries amb els treballs necessaris per a realitzar-los.
El Director d’Obra, dintre del marc de la Llei, arbitrarà en tot moment l’aplicació de qualsevol norma
que consideri necessària fer servir. A la vegada, en el cas de discrepàncies entre algun dels
documents d’aquest Projecte, podrà adoptar, en benefici de les obres, la solució més restrictiva
d’entre les discrepants.
En cas d’existir alguna unitat d’obra no inclosa expressament en el present Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars o en els Plànols del Projecte, s’executarà d’acord amb el sancionat per la
costum com a regles de bona execució i les indicacions que sobre el particular assenyali el Director
d’Obra.
Abans d’executar qualsevol unitat d’obra el Contractista haurà de presentar una unitat, o les que
consideri necessàries la Direcció, completament acabades.
El Contractista no tindrà dret a cap abonament per l’execució d’aquestes mostres si no són aprovades
per la Direcció, ni pels enderrocs necessaris per a la nova execució, d’acord amb les normes que dicti
la Direcció a la vista de la mostra.
Si a judici del Director d’Obra, hi hagués alguna part de l’obra mal executada, el Contractista tindrà
l’obligació d’enderrocar-la i tornar-la a executar tantes vegades com sigui necessari fins que mereixi
l’aprovació del Director d’Obra. Aquests augments de treball no li donaran dret a rebre cap
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indemnització, encara que les males condicions de l’obra executada s’haguessin notat amb
posterioritat a la recepció provisional.
El Contractista s’obliga a seguir les indicacions de la Direcció d’Obra en tot allò que no se separi de la
tònica general del Projecte, i no s’oposi a les prescripcions d’aquest o d’altres Plecs de Condicions,
que s’estableixin per a aquesta obra.
3.1.2 Direcció tècnica per part del contractista
La Direcció Tècnica de les obres i treballs d’aquest projecte, per part del Contractista, estaran a
càrrec d’un Enginyer, auxiliat pel personal tècnic titulat que s’estimi necessari per al bon
desenvolupament de l’obra, l’obligació del qual serà seguir les indicacions verbals o escrites de la
Direcció Ambiental d’Obra i facilitar la seva tasca d’inspecció i control.
El Contractista haurà d’augmentar els mitjans auxiliars i el personal tècnic quan la Direcció d’Obra ho
estimi necessària per a la realització de l’Obra en els terminis previstos, sense que això impliqui
exempció de responsabilitat per al Contractista en cas d’incompliment dels terminis parcials o totals
convinguts.
3.1.3 Retirada de materials no utilitzats en l’obra
A mesura que es vagin acabant els treballs, el Contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la
neteja i policia de l’obra i a la retirada dels materials arreplegats que ja no tinguin un ús a l’obra.
3.1.4 Treballs defectuosos i mals realitzats
Fins a la recepció definitiva el Contractista respondrà de l’obra executada i de les errades que en
aquesta hi pugui haver, sense que sigui eximent ni el doni cap dret la circumstància de que els
representants de l’Administració l’hagin examinat o reconegut.
3.1.5 Conservació de les obres
El Contractista està obligat no només a l’execució de l’Obra, sinó també a la seva conservació fins a
la recepció definitiva.
La responsabilitat del Contractista per les faltes que en l’obra puguin advertir-se, s’estén al supòsit de
què aquestes faltes es deguin exclusivament a una indeguda o defectuosa conservació de les unitats
d’obra, encara que aquestes hagin estat examinades i trobades conforme per la Direcció d’Obra,
immediatament després de la seva execució o en qualsevol altre moment dintre del període de
vigència del contracte.
En la liquidació final es certificarà al Contractista únicament la planta viva que estigui a l’obra passat
el termini de garantia.
En el cas de l’hidrosembra i la geomalla, el Contractista es veurà obligat durant el termini de garantia
a la reposició de les fallides en el mínim temps possible a partir de que es produeixin i des del
moment en què les condicions climatològiques ho permetin.
Independentment de l’anterior, durant el termini de garantia, el Contractista estarà obligat a realitzar
els regs que les diferents espècies necessitin, d’acord amb el desenvolupament meteorològic de
l’any, en especial a la primavera i a l’estiu.
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4. DISPOSICIONS GENERALS
4.1. CONDICIONS GENERALS
4.1.1 Preus unitaris
En les normes d’amidament i abonament contingudes en els apartats anteriors s’entendrà sempre
que els preus unitaris es refereixen a unitat d’obra acabada d’acord amb les indicacions dels
Documents del Projecte. Per tant, aquests inclouran totes les despeses que el subministrament i l’ús
de materials i la realització d’unitats d’obra puguin ocasionar per qualsevol concepte, en especial els
impostos de tota mena que graven els conceptes en el mercat.
Les excepcions que poguessin donar-se a aquesta norma general constaran expressament en el
Pressupost.
La descripció de materials i unitats d’Obra que figuren en els Capítols II i IV d’aquest Plec no és
exhaustiva; per tant, és només enunciativa i dirigida simplement a la millor comprensió de les
característiques del treball a realitzar. En conseqüència, els materials no ressenyats i les operacions
no descrites que siguin manifestament necessàries per executar una unitat d’Obra es consideren
inclosos en els preus d’abonament.
4.1.2 Materials substituïts
En les substitucions degudament justificades i autoritzades, els nous materials seran valorats segons
els preus que regeixin en el mercat en el moment de redactar el document que autoritzi la substitució.
Si a judici de la Direcció Ambiental d’Obra la substitució estigués justificada i, per tant, s’hagués dut a
terme, el Contractista no podrà reclamar cap pagament pels treballs realitzats i no acabats en les
unitats d’obra afectades per la manca de material la substitució del qual s’hagi proposat. Aquestes
unitats d’obra podran ser contractades de nou lliurament.
4.1.3 Unitats d’obra no previstes
Si fos necessari realitzar una unitat d’obra no prevista, el nou preu es determinarà contradictòriament
conforme a les condicions generals i considerant els preus de materials i de les operacions que
figuren en altres unitats del Projecte.
La fixació del preu haurà de fer-se prèviament a l’execució de la nova unitat, mitjançant acord de la
Direcció Ambiental d’Obra i del Contractista.
4.1.4 Obra acceptable i incomplerta
Quan per qualsevol motiu fos necessari valorar una obra com acceptable, però incompleta o
defectuosa, la Direcció Ambiental de l’Obra determinarà el preu d’abonament després d’atendre al
Contractista. Aquesta podrà optar entre acceptar el preu i acabar, o refer l’obra segons condicions
proposades, sempre que estigui feta dintre del termini d’execució.
4.1.5 Amidament i abonament
L’amidament i abonament es faran per unitats d’obra de les que figuren en el Pressupost i amb la
periodicitat que per cada obra s’assenyala en les Condicions Particulars.
4.1.6 Abonament de partides alçades
Les partides d’alçada a justificar s’abonaran d’acord amb els preus que figuren al pressupost.
Aquestes partides es lliuraran a mesura que es justifiquin els treballs realitzats i segons l’amidament
resultant.
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4.2. DISPOSICIONS APLICABLES
4.2.1 Canvi d’espècies o varietats de llavors
La Direcció Ambiental d’Obra podrà canviar algunes espècies o varietats assenyalades en el Projecte
per altres de semblants quan la situació del mercat de plantes o qualsevol altra circumstància així ho
aconselli.
En el seu cas, la nova unitat es valorarà d’acord amb els preus del pressupost, si no s’hi troba inclosa,
la Direcció Ambiental d’Obra i el contractista seguiran el marcat en l’article referent a preus
contradictoris.
4.2.2 Preus contradictoris
Si per establir-se alguna modificació, s’utilitza alguna unitat d’obra no prevista en el quadre de preus,
es determinarà, abans de l’execució, el nou preu d’acord amb les condicions generals.
4.2.3 Abonament d’obra incomplerta o defectuosa
Quan per qualsevol motiu fos necessari valorar una obra incompleta o defectuosa però acceptable a
judici de la Direcció Ambiental d’Obra, aquesta determinarà el preu o partida d’abonament després
d’escoltar el Contractista, el qual haurà d’acceptar aquella resolució, excepte en el cas en què estant
en període d’execució decideixi acabar l’obra o arreglar els defectes, sempre dintre del termini
d’execució.
Si alguna obra que no s’hagués executat segons les condicions estipulades fos en canvi admissible,
podrà ser rebuda provisionalment, però el Contractista quedarà obligat a acceptar la reducció de valor
que la Direcció Ambiental d’Obra aprovi, llevat que prefereixi desfer-la a càrrec seu i refer-la d’acord
amb les condicions establertes.
4.2.4 Subcontracte
El Contractista general tindrà poder per donar a preu fet o subcontractar qualsevol part de l’obra. Per
això caldrà que prèviament obtingui en la Direcció Ambiental d’Obra l’oportuna autorització, havent
d’informar de la seva intenció i de l’extensió del subcontracte.
4.2.5 Termini d’execució
Les obres a les que es refereix el present Plec s’executaran paral·lelament als treballs d’explotació.
4.2.6 Termini de garantia
El termini de garantia per a les obres que es refereix el present Plec és de 24 mesos, comptats a
partir de la recepció provisional, al final de la qual es portarà a terme la recepció definitiva.
Si es produeixen fallides per incorreccions en el subministrament, treballs de plantació o insuficiències
en el manteniment, la reposició de les plantes anirà a càrrec del Contractista.
4.2.7 Materials que no reuneixen les condicions necessàries
Quan els materials no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec o, a falta de prescripcions formals
en aquest, es reconegués o demostrés que no eren apropiats per a la seva finalitat, la Direcció
Ambiental d’Obra donarà ordre al Contractista, per què a càrrec seu, els substitueixi per uns altres
que sí reuneixin les condicions o serveixin per la finalitat a la que s’han de destinar.
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4.2.8 Mesures de protecció i neteja
El Contractista queda obligat a adoptar les mesures necessàries per proporcionar seguretat al trànsit
pels accessos a la zona mentre durin les obres, havent de mantenir al seu càrrec les senyals o
instal·lacions auxiliars que es necessitin.
Aniran a càrrec del Contractista les indemnitzacions degudes a perjudicis ocasionats a tercers, com a
conseqüència d’accidents deguts a una senyalització insuficient o defectuosa.
Així mateix el contractista estarà obligat a retirar tots aquells materials sobrants i escombraries que
hagi utilitzat o generat, directa o indirectament, durant el desenvolupament de les feines
contemplades al present projecte.
4.2.9 Despeses de caràcter general a càrrec del contractista
Aniran a càrrec del Contractista les despeses de qualsevol classe originades amb motiu del
replantejament general o de la seva comprovació i dels replantejos parcials; les de protecció de
materials de les construccions auxiliars; les de protecció de materials i la pròpia obra contra qualsevol
deteriorament, dany o incendi; les de neteja i evacuació de brosses; les de construcció, conservació i
retirada de camins provisionals; de clavegueram; senyals de tràfic i altres recursos necessaris per
proporcionar seguretat en el trànsit: eines, materials i neteja general de les obres; i les de retirada de
materials refusats, com també les despeses derivades de la col·locació de cartells.
En el cas de resolució del contracte, qualsevol que sigui la causa que la motivi, sean a càrrec del
Contractista les despeses originades per la liquidació de les obres, així com les de retirada dels
mitjans auxiliars i materials.
Durant les diverses etapes de la construcció, les obres es mantindran en tot moment en perfectes
condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos es conservaran i mantindran de manera que
no es produeixin erosions en els talussos adjacents.
4.2.10 Danys i perjudicis
El contractista serà responsable, durant l’execució de les obres, de tots els danys i perjudicis, directes
o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públics o privats, com a
conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d’una deficient
organització de les obres.
Els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats al seu càrrec, segons la
legislació vigent particular.
Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades a càrrec del
Contractista, restablint les seves condicions primitives o compensant apropiadament els danys i
perjudicis provocats.
4.2.11 Col·locació de cartells
El Contractista haurà de realitzar la fitació dels límits que hagin d’ocupar les obres, col·locant a la
distància indicada les fites de tipus oficial.
El Contractista haurà de col·locar els cartells anunciadors de l’obra, del model oficial, en els punts que
assenyali el Director Ambiental de les Obres.
4.2.12 Equips de maquinària i medis auxiliars
El Contractista queda obligat a situar en les obres els equips de maquinària i altres mitjans auxiliars
que s’hagués compromès en el programa de treballs.
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La maquinària i altes elements de treball hauran d’estar en perfectes condicions de funcionament, i
quedaran adscrits a l’obra durant el curs de l’execució de les unitats en que s’hagin d’utilitzar.
El Director Ambiental de les Obres haurà d’aprovar els equips de maquinària i mitjans auxiliars que
hagin de ser utilitzats per a les obres.
4.2.13 Personal de la contracta
L’Administració, i en el seu nom el Director Ambiental de l’Obra, podrà exigir del Contractista la
presència i residència a peu d’obra de qualsevol personal degudament titulat i capacitat amb
atribucions suficients per a resoldre, en un moment donat, en nom del Contractista, les contingències
que sorgeixin.
Igualment, podrà exigir-se la intervenció de personal especialitzat per a l’execució d’aquells treballs
que per la seva importància ho requereixin.
Tot el personal de la contracta podrà ser rebutjat pel Director Ambiental d’Obra i prohibida la seva
permanència a l’obra si, per alguna raó, ho cregués convenient.
4.2.14 Facilitats per a la inspecció
El Contractista haurà de donar al Director Ambiental de les Obres, i a les persones en qui aquest
delegui, tota classe de facilitats i ajut per a l’apropiada inspecció de les obres, així com per als
replantejos, proves i assajos, permetent el lliure accés d’aquestes persones a les fàbriques o tallers
on es produeixen o reparen els materials o es realitzen els treballs per a les obres.
4.2.15 Disposicions del director ambiental de les obres
Totes les disposicions especials que sense separar-se de l’esperit general del projecte es dictin pel
Director Ambiental de les Obres, seran executades encara que no estiguin expressament estipulades
en el Plec de Condicions.
No obstant aquests reconeixements, l’admissió de materials o d’obres no exclou les obligacions
d’arreglar-los que el Contractista contrau en el cas de que resultin inacceptables en el moment de
reconeixement final i de les proves de recepció.
4.2.16 Modificació del pressupost
La Direcció Ambiental d’Obra podrà introduir en el Projecte, abans de començar l’obra o durant la
seva execució, les modificacions que siguin precises per al seu normal desenvolupament encara que
no s’hagin previst en aquest Projecte i sempre que ho siguin sense separar-se de l’esperit i correcta
interpretació. També podrà introduir aquelles modificacions que produeixin augment o disminució i
fins i tot la supressió de quantitats d’obra prevista en el pressupost o la substitució d’una classe d’obra
prevista en el pressupost o la substitució d’una classe d’obra per una altra, sempre que aquesta sigui
de les incloses en el contracte.
Totes aquestes modificacions seran obligatòries per al Contractista, sense que tingui dret en el cas de
supressió o reducció d’obres a reclamar indemnització amb el pretext de pretesos beneficis que
hagués pogut obtenir en la part reduïda o suprimida. Es realitzaran d’acord amb els preus que figuren
en els quadres de preus i amb les condicions d’aquest Plec.
En el cas de que es tracti de noves unitats d’obra, podran estudiar-se conjuntament entre el
Contractista i el Director Ambiental de l’Obra els preus contradictoris corresponents, que no tindran
validesa fins que no siguin aprovats per la superioritat.
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Per portar a terme aquestes modificacions, la Direcció Ambiental de l’Obra comunicarà per escrit
l’ordre corresponent al Contractista, procedint-se a l’amidament de l’obra executada en la part que
afecti la supressió i estenent-se acta del resultat.
4.2.17 Control de qualitat
La Direcció d’Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui
adients en qualsevol moment, havent el Contractista d’oferir-li assistència humana i material
necessari per això. Les despeses de l’assistència no seran d’abonament especial.
Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d’Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les
i en funció d’això disposarà:
-

Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que
s’assenyali.

-

Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades com a incorregibles en que
quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el
Contractista, amb una penalització econòmica.

-

Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s’assenyali.

Totes aquestes obres no seran d’abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas
de no ser reconstruïdes en el termini concedit, es podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per
compte del Contractista.
La Direcció d’Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional
d’aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i
l’adequat comportament de l’obra executada.
Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició
els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte.
De les proves que es realitzin s’aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l’obra.
4.2.18 Certificacions
L’import de les obres executades, sempre que estiguin ben realitzades i d’acord amb les prescripcions
previstes, s’acreditarà mensualment al Contractista per mitjà de certificacions expedides pel Director
Ambiental d’Obra. Aquestes certificacions i les seves valoracions, realitzades d’acord amb les normes
abans ressenyades, serviran de base per redactar les comptes en ferm que donaran lloc als
lliuraments a rebre directament pel Contractista per cada obra certificada.
Quan les obres no s’hagin realitzat d’acord amb les normes previstes o no es trobin en bon estat, el
Director Ambiental de l’Obra no podrà certificar-les i donarà per escrit a l’Adjudicatari les normes i
directrius necessàries per a que s’arreglin per a l’adjudicació.
Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes i lliurades a l’ús públic, es farà constar així en
l’Acta, i es donaran per part del Director Ambiental d’Obra al Contractista precises i detallades
instruccions per arreglar els defectes observats, fixant-li un termini per a efectuar-ho acabat el qual es
farà un nou reconeixement per a la recepció.
Si el Contractista no hagués complert el que preveu el paràgraf anterior, es declararà rescindit el
contracte.
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4.2.19 Recepcions
Una vegada acabades les obres es procedirà al seu reconeixement, del resultat del qual s’aixecarà
l’acta corresponent que serà subscrita per la Direcció Ambiental de l’Obra i pel Contractista.
Si el resultat és satisfactori, es rebran provisionalment les obres, comptant-se a partir d’aquesta data
el termini de garantia.
Tota obra material considerada defectuosa serà refeta pel Contractista al seu càrrec.
Transcorregut el termini de garantia es procedirà a la recepció definitiva, de la mateixa manera que es
preveu per a la recepció provisional.
4.2.20 Rescissió del contracte
En cas de rescissió, per qualsevol causa, regirà la legislació vigent.
A efectes de liquidació s’aplicaran els preus del Pressupost.
4.2.21 Formula de revisió de preus
D’acord amb el que s’estableix a la disposició derogatòria única, paràgraf e, de la llei de Contractes
de les Administracions Públiques, el Decret Llei 2/64 de 4 de febrer i disposicions complementàries.
4.2.22 Afeccions al medi ambient
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions
al medi ambient siguin mínimes.
Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació
existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària
utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució sonora.
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els
medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d’Obra o dels
organismes institucionals competents en la matèria.
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B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per
la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es
prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a
la pròpia central de formigó , sempre que compleixi les especificacions anteriors i
la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de
contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les
propietats del formigó o a la protecció de l’armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi
ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de
verificar que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000
ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol
utilitzar, o es tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determinar:
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà
obligatori realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de
formigó preparat o de prefabricats, s’ha de disposar la realització dels assajos
en laboratoris contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el
compliment de les especificacions de l’article 27 de la EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE,
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat
ni pel curat.

B04 - PEDRES PER A FONAMENTS I MURS
B044 - PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0442800.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres.
S'han considerat els tipus següents:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La roca ha de provenir de la pròpia excavació o de préstecs. Ha de tenir la
superfície rugosa i no s’han d’admetre les pedres arrodonides.
Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra uniforme.
No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques.
Ha de ser compacta, sense alteracions apreciables i estable químicament davant de
l’acció dels agents externs, en particular davant de l’aigua.
En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir
les arestes vives.
Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'utilització d'acord amb la DT i
les indicacions de la DF.
El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la DT o la DF. Per a l’escullera
sense classificar és de 0,5 kg.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
El contingut de partícules amb forma inadequada ha de ser inferior al 30 %. En cas
de superar-se aquest valor, només s’ha de poder utilitzar si es fa un estudi
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especial per a garantir un comportament correcte. Les partícules de forma
inadequada són aquelles que compleixen: (L+G)/2
>=
3 E, o n: L = longitud
(separació màxima entre dos plànols paral·lels tangents a la partícula), G =
espessor (diàmetre del forat circular mínim per on pugui passar la partícula), E =
ample ( separació mínima entre dos plànols paral·lels tangents a la partícula).
Els valors de L, G i E es poden determinar de forma aproximada i no han de ser
mesurats necessàriament en tres direccions perpendiculars.
Estabilitat: Assaig immersió en aigua 24 h (NLT 255):
- Fissures: Sense fissures
- Pèrdua de pes: <= 2%
Característiques fonamentals :
- Densitat aparent seca: >= 2500 kg/m3
- Absorció d’aigua (UNE 83134): <= 2%
- Coeficient de desgast “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2): < 50
- Contingut d'ió sulfat (UNE 7245): < 12%
- Coeficient de dilatació tèrmica (C): 0,000006 <= C <= 0,000012 mm °C
- Mòdul d’elasticitat: entre 100000 i 500000 kg/cm2
- Porositat aparent: <= 0.4%
- Duresa Mohs: >= 6.5
El pes de les pedres col·locades ha de ser de com a mínim 10 kg, i de 200 kg com a
màxim. El percentatge de pedres amb un pes inferior a 100 kg no pot sobrepassar el
25 % del total.
PEDRA GRANÍTICA:
Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars,
feldespat i mica.
Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme.
No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldespats característics.
No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a
5 cm.
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm): >= 120 N/mm2
PEDRA CALCÀRIA:
Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat
càlcic.
No han de tenir substàncies estranyes que arribin a caracteritzar-les.
No han de ser bituminoses.
No han de tenir argiles en excés.
Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids.
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm): >= 50 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin fragmentacions.
Si existeixen diferents tipus de pedra a
l'obra, el subministrament
emmagatzematge s'ha de fer individualitzat per a cada tipus de bloc.

i

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del informe de la pedrera a utilitzar, amb les següents dades:
- Classificació geològica.
- Densitat aparent seca.
- Coeficient de desgast “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2).
- Estudi de la morfologia.
- Prova d’absorció en aigua dolça o salada ( UNE 83134).
- Resistència a l’acció dels sulfats.
- Cada 2.000 t de pedra utilitzada, i sempre que hi hagi un canvi de front
d’explotació, s’han de fer els següents assaigs:
- Coeficient de desgast “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2).
- Absorció (UNE-EN 1925).
- Determinació del pes específic (UNE-EN 1936).
- S’ha de fer com a mínim una vegada, els següents assaigs:
- Densitat aparent seca.
- Resistència a l’acció dels sulfats magnèsic i sò dic (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 continuï
tat dels fronts de treball.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’autoritzar l’ inici dels treballs sense que el contractista hagi
presentat l’informe de la pedrera.
Si el material o la pedrera no compleixen totes les especificacions, no s’ha d’
autoritzar el seu ús.

B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0641050.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei
21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el
transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per
propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per
dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o
pretensat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel
formigó pretensat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
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- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la
composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat,
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador
les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en
la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha
d’especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article
37.2.3 de la norma EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir
cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot
autoritzar l’ús de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En
estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35%
del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del
ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre
la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi
a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment
homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del
ciment utilitzat.
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns(UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials(UNE
80307)
- Formigó armat : Ciments comuns(UNE-EN 197-1)
- Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de
baix calor d'hidratació (UNE 80303-3)
Classe del ciment: 32,5 N
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma
EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de
ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretensat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE,
en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65 kg/m3
- Formigó armat: <= 0,65 kg/m3
- Formigó pretensat: <= 0,60 kg/m3
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Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques,
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o
altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim,
les dades següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre,
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
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B0A - FERRETERIA
B0A1 - FILFERROS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A14200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats,
escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres
imperfeccions superficials.
La massa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les
especificacions de les taules I i II de la UNE 37-506.
Resistència a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un
recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE
36-732.
La concentricitat i l’adherència del recobriment de PVC ha de complir les
especificacions del article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar
les dades següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y
tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales.
Designación de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas
de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos.
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de
vinilo).

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B27000,B0B2C350.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d’elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons
les normes aplicables als estats membres de la Unió
Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials
ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de
qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures
bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals,
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les
corrugues han d’estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal:
s’ha d’ajustar als valors
especificats a la taula 6 de la
UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues:
Ha de complir l’especificat en
l’apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
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- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la
UNE-EN 10080, en relació
amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció
transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):
No
s’ha d’apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO
15630-1): No s’ha d’apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del
Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO
15630-1.
BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.1 de la UNE-EN
10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les
especificacions de l’apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:
- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resistència a fatiga: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.d de la
EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de
la EHE-08
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+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦
¦
fy
¦unitaria ¦
al
¦ fs/fy
¦
¦
¦
¦trencament¦trencament ¦
¦
¦
¦
N/mm2
¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ >= 400
¦ >= 440
¦ >= 14%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ >= 500
¦ >= 550
¦ >= 12%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400
¦ >= 480
¦ >= 20%
¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500
¦ >= 575
¦ >= 16%
¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal: S’han d’ajustar a la sèrie següent (mm):
6 – 8 – 10 – 12 –
14 – 16 – 20 – 25 – 32 i 40 mm
S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d’armadura muntada o
elaborada amb soldadura.
Toleràncies:
- Massa:
- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO
15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN
10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN
10080 per a la fabricació d’elements de connexió en armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Els dià metres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
- Característiques mecàniques:
- B 500 T
- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 8%
- Relació f/fy: >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO
15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats,
longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen
entre sí
perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units
mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a
l’obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no
la barreja d’ambdós.
Els components d’un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN
10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació
entre elements i sobrellargs
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- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son
aplicables segons siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles
simples o de un dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
(dmín: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de
l’armadura més gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les
armadures aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra
longitudinal): 25 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO
15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del
terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial desprès de períodes llargs
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar
que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros:
< 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras
de hormigón armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i
una altra que identifica la classe tècnica (segons l’especificat en l’apartat 10 de
la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a
mínim, ha de contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
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- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat
32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d’entrega i nom del peticionari
- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment
de les característiques anteriors, on s’ha d’incloure la informació següent:
- Data d’emissió del certificat
- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l’assaig de doblegat simple
- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les
característiques d’adherència mitjançant l’assaig de la biga
- Marca comercial de l’acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més:
- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona
física, segons article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació.
- Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant
la verificació
documental de que els valors declarats en els documents del
marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el
projecte i a l’article 32 de la EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a
l’elaboració d’armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a la EHE-08
i a la UNE-EN 10080. La demostració d’aquesta conformitat es podrà efectuar
mitjançant:
- La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’
annex 19 de la EHE-08
- La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en
funció de la quantitat d’acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin
del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes
on es realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el
tipus d’acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura,
l’allargament de ruptura, i l’allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques
mecàniques del cas anterior.
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un
certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els
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fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una cò pia del
certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats
dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s’efectuaran assaigs
de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les
característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5
assaigs.
La composició química podrà presentar les variacions següents respecte
el certificat de control de producció per a ser acceptada:
%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
%Passaig = %Pcertificat: ±0,008
%Sassaig = %Scertificat: ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en
lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s’assajaran 2 provetes sobre les que
es faran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació
entre ells, i l’allargament de ruptura
- En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es
podrà demostrar mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim
un any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 38.10, i realitzat en un
laboratori acreditat
- En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer
es podrà demostrar mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim
un any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 32º , i realitzat en un
laboratori acreditat.
Comprovacions
experimentals
de
les
armadures
elaborades
durant
el
subministrament o la seva fabricació en obra:
El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de
les característiques mecàniques, les d’adherència, i les de les seves dimensions
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura
resistent.
En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà
eximir la realització de les comprovacions experimentals.
Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l’obra, hauran de ser
subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris
autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a
tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada
sèrie. Si l’ acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que
no s’hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d’aquest
assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per
lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de
soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més
petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre
2 provetes dels diàmetres més grans. Si l’acer estigués en possessió d’un distintiu
de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una
única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d’adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part
del lot d’acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el
cas que l’acer disposi
d’ un certificat de les característiques d’adherència
segons l’annex C de la UNE EN 10080, només caldrà determinar l’altura de la
corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
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Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d’acer entre el indicat
en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l’alineació
dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no
presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els
diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes
d’especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el
mateix, o conformes a l’annex 11 de la EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la
DF haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió
d’ un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l’elaboració de l’armat es fa
a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que
es faci un control d’execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions
experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura,
d’acord amb 7.2 de la UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la
norma UNE 36-092 i a la EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de
començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de
qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l’ esmentada
marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
S’acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques
mecàniques de l’armadura presentin resultats conformes als marges definits a la
EHE-08 (art. 32.2). En el cas d’altres processos, s’acceptarà el lot quan els
assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres
del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d’alguna especificació, es
rebutjaria el lot.
En el cas de l’acer subministrat en barra, i respecte a les característiques
d’adherè ncia, s’acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a
l’art. 32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres
del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d’ alguna especificació, es
rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d’oxidació excessiu que pugui
afectar a les seves condicions d’adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan
mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la
barra proveta superior al 1%. S’ haurà de comprovar que un cop eliminat l’òxid,
l’altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l’art. 32.2 de la EHE08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es
rebutjarà l’armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la
remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s’acceptarà la remesa, prèvia
substitució de l’armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7B - GEOTÈXTILS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7B151D0C72Q.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè
format per filaments sintètics no teixits
mecànicament
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense
consolidat mecànicament mitjançant punxonament

lligats
teixir,
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- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense
teixir, termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o
reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de
ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals
del sòl.
Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie
s’han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen
regulats per la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i
capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R,
F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment
de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P,
F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965)
- Característiques essencials:
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús)
- Característiques complementàries:
- Deteriorament durant la instal·lació (UNE-ENV ISO 10722-1)
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Resistència a la tracció d’unions i costures (UNE-EN ISO 10321)
- Resistència al envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV
ISO 12960)
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries
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- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en
drenatge
Funció: Filtració (F).
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2),
excepte en drenatge
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Característiques complementàries:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres
Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció : Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de
terres i fonaments
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058),
excepte en moviments de terres i fonaments
Funció: Drenatge (D):
- Característiques essencials:
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Característiques complementàries:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
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- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Protecció (P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició
horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i
35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la
construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y
las capas de rodadura asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en
construcciones ferroviarias.
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
sistemas de drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de
taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
la construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
la construcción de canales.
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
la contrucción de túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
los vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
proyectos de contenedores de residuos líquidos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de
posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
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d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1
del CTE:
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funció: Filtració i
reforç,
- Productes per a canals de Funció: Filtració, reforç i protecció,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funció: Filtració i drenatge,
- Productes per a vies fèrries de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funció: Protecció,
- Productes per a embassaments i preses de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funció: Filtració i
reforç,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funció:
Filtració, reforç i protecció:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de
Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a embassaments i preses de Funció: Separació,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funció: Separació,
- Productes per a vies fèrries de Funció: Separació,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funció: Separació,
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funció: Separació,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funció: Separació,
- Productes per a canals de Funció: Separació,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funció: Separació:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en
el seu cas
- Referència a les normes aplicables
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels
materials són coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir
l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que
el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació
corresponent
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o
altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de
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control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la
marca de qualitat de producte.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació – certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
- Determinació de les característiques geomètriques sobre un 10% dels rotllos
rebuts en cada subministrament.
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 5000 m2 o fracció de geotèxtil de les mateixes característiques col·locat en
obra, es realitzaran els assaigs següents:
- Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864)
- Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO
10319)
- Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319)
- Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la ruptura ulterior (esquinç ament) (UNE 40529)
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMIINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’
obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent
els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes
- Resistència a la tracció i allargament fins el trencament
- Resistència mecànica a la perforació
- Permeabilitat (columna d’aigua de 10 cm)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec
del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF
i els criteris
indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran l es membranes que no es presentin en bon estat, degudament
etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant
on es garanteixin les condicions exigides.
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà
el rotlle
corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si
continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ MINES DE
TRACCIÓ MECÀNICA:
Els resultats dels assaig d’identificació compliran les condicions del plec amb
les desviacions màximes següents:
- Assaigs físics i mecànics: ± 5 %
- Assaigs hidràulics: ± 10 %
Si algun resultat queda fora d’aquestes toleràncies, es repetirà l’assaig sobre
dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan els nous resultats
estiguin d’acord a l’especificat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ MINES SEPARADORES
DE POLIPROPILÈ:
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En
cas d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s
del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
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B7B1 - GEOTÈXTILS
B7B151D0 - GEOTÈXTIL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7B151D0C72Q.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè
format per filaments sintètics no teixits lligats
mecànicament
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir,
consolidat mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense
teixir, termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o
reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de
ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals
del sòl.
Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie
s’han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen
regulats per la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i
capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R,
F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment
de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P,
F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965)
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- Característiques essencials:
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús)
- Característiques complementàries:
- Deteriorament durant la instal·lació (UNE-ENV ISO 10722-1)
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Resistència a la tracció d’unions i costures (UNE-EN ISO 10321)
- Resistència al envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV
ISO 12960)
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en
drenatge
Funció: Filtració (F).
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2),
excepte en drenatge
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Característiques complementàries:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres
Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció : Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de
terres i fonaments
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058),
excepte en moviments de terres i fonaments
Funció: Drenatge (D):
- Característiques essencials:
- Capacitat de flux d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Característiques complementàries:
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- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Capacitat de flux d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacitat de flux d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Protecció (P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició
horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i
35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la
construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y
las capas de rodadura asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en
construcciones ferroviarias.
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
sistemas de drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de
taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
la construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
la construcción de canales.
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UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
la contrucción de túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
los vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
proyectos de contenedores de residuos líquidos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de
posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1
del CTE:
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funció: Filtració i
reforç,
- Productes per a canals de Funció: Filtració, reforç i protecció,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funció: Filtració i drenatge,
- Productes per a vies fèrries de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funció: Protecció,
- Productes per a embassaments i preses de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funció: Filtració i
reforç,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funció: Filtració i reforç,
- Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funció:
Filtració, reforç i protecció:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de
Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a embassaments i preses de Funció: Separació,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funció: Separació,
- Productes per a vies fèrries de Funció: Separació,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funció: Separació,
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funció: Separació,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funció: Separació,
- Productes per a canals de Funció: Separació,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funció: Separació:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en
el seu cas
- Referència a les normes aplicables
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels
materials són coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir
l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que
el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació
corresponent
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o
altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la
marca de qualitat de producte.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació – certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
- Determinació de les característiques geomètriques sobre un 10% dels rotllos
rebuts en cada subministrament.
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 5000 m2 o fracció de geotèxtil de les mateixes característiques col·locat en
obra, es realitzaran els assaigs següents:
- Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864)
- Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO
10319)
- Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319)
- Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la ruptura ulterior (esquinç ament) (UNE 40529)
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMIINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’
obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent
els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes
- Resistència a la tracció i allargament fins el trencament
- Resistència mecànica a la perforació
- Permeabilitat (columna d’aigua de 10 cm)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec
del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF
i els criteris
indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran l es membranes que no es presentin en bon estat, degudament
etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant
on es garanteixin les condicions exigides.
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà
el rotlle
corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si
continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ MINES DE
TRACCIÓ MECÀNICA:
Els resultats dels assaig d’identificació compliran les condicions del plec amb
les desviacions màximes següents:
- Assaigs físics i mecànics: ± 5 %
- Assaigs hidràulics: ± 10 %
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Si algun resultat queda fora d’aquestes toleràncies, es repetirà l’assaig sobre
dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan els nous resultats
estiguin d’acord a l’especificat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ MINES SEPARADORES
DE POLIPROPILÈ:
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En
cas d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s
del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS
SUPERFICIALS
BR34 - ESMENES BIOLÒGIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR341210,BR34J000,BR341150.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics
- Bioactivador microbià
BIOACTIVADOR MICROBIÀ:
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob
sobre una matriu orgànica de turba negre.
Contingut d'àcids húmics i fúlvics: 22%
Contingut de microorganismes: 2800 milions/g
Contingut de matèria orgànica: 30%
Grandària màxima: 2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos tancats i precintats.
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i
els focus d'humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació del producte que conté
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Estat físic
- Composició química
- Solubilitat
- Reacció
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

- Riquesa
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació
tal i com s’indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si
és el cas, dels documents acreditatius de la disposició de l’etiqueta ecològica
europea.
- Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una
freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l’anàlisi
estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients
(P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8,
segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF
i els criteris
indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats
del certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s’ajustaran a
les condicions exigides al plec de condicions tècniques.

BR36 - ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR361100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Solució aquosa de polímers sintètics de base acrílica, per a l'estabilització de
terres per aglomeració de les seves partícules.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser transparent, viscós i inodor.
Ha de ser hidropermeable.
No ha de tenir efectes al·lèrgics per la pell ni les mucoses dels operaris.
No ha d'alterar els processos biològics de la microfauna.
No ha d'afectar a peixos, avifauna, ni altres animals superiors que poguessin patir
contaminació per deriva del producte o arrossegament.
Viscositat: Aprox. 50000 cps
pH: 6
Toxicitat: No tòxic
Càrrega elèctrica: Aniònica
Toleràncies:
- pH: ± 1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En llaunes hermètiques i segellades amb el precinte corresponent.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BR3A - ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR3A7000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adob mineral sòlid per al condicionament químic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Adobs simples:
- Nitrat càlcic 15% GR
- Sulfat amònic 21% GR
- Nitrat amònic 33,5% GR
- Superfosfat de calç 18% GR
- Superfosfat de calç 45% GR
- Sulfat potàsic 50-52% Crs
- Adobs binaris:
- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR
- Adobs ternaris:
- (12-12-17% 2MgO) GR
- (15-5-20% 2MgO) GR
- (20-5-10% 3,2MgO) GR
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions.
Estat físic:
- GR: Sòlid granulat
- CrS: Sòlid cristal·lí
Riquesa (Percentatge expressat en p/p):
- Nitrat càlcic 15% GR: >= 15% N
- Sulfat amònic 21% GR: >= 21% N
- Nitrat amònic 33,5% GR: >= 33,5% N
- Superfosfat de calç 18% GR: >= 18% P2O5
- Superfosfat de calç 45% GR: >= 45% P2O5
- Sulfat potàsic 50-52% Crs: >= 50-52% K2O
- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR: >= 13% N i 46% K2O
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR: >= 13% N i 46% P2O5
- (12-12-17% 2MgO) GR: >= 12% N, 12% P2O5 i 17% K2O+2MgO
- (15-5-20% 2MgO) GR: >= 15% N, 5% P2O5 i 20% K2O+2MgO
- (20-5-10% 3,2MgO) GR: >= 20% N, 5% P2O5 i 10% K2O+3,2MgO

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació del producte que conté
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Estat físic
- Composició química
- Solubilitat
- Reacció
- Riquesa
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació
tal i com s’indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si
és el cas, dels documents acreditatius de la disposició de l’etiqueta ecològica
europea.
- Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una
freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l’anàlisi
estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients
(P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8,
segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF
i els criteris
indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats
del certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s’ajustaran a
les condicions exigides al plec de condicions tècniques.

BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR3PAN00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra vegetal
- Terra àcida
- Terra volcànica
- Escorça de pi
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

- Encoixinament per a hidrosembra
TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un
terreny i amb un alt contingut de matèria orgànica.
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i
amb incorporació d'adobs orgànics.
Mida dels materials petris: <= 20 mm
Mida dels terrossos:
- Terra vegetal garbellada: <= 16 mm
- Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica (MO): 2% <= MO <= 10%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 6 <= pH <= 7,5
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica: > 4%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 5 <= pH <= 6,5
TERRA VOLCÀNICA:
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria: 4 - 16 mm
Calç: < 10%
Densitat aparent seca: 680 kg/m3
ESCORÇA DE PI:
Escorça de pi triturada i completament fermentada.
Calç: < 10%
pH: 6
Densitat aparent seca: 230 kg/m3
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal
triturada i paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.
Grandària màxima: 25 mm
Composició:
- Cel·lulosa desfibrada: 40%
- Palla de cereal: 50%
- Paper reciclat: 60%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Als sacs hi han de figurar les següents dades:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació
tal i com s’indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si
és el cas, dels documents acreditatius de la disposició de l’etiqueta ecològica
europea.
- Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una
freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l’anàlisi
estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients
(P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8,
segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF
i els criteris
indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats
del certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s’ajustaran a
les condicions exigides al plec de condicions tècniques.

BR4 - ARBRES I PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR4U1J00,BR45595L,BR455B5L.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
- Llavors de barreges de cespitoses
- Pans d’herba de barreges de cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- Llavors
- Pa d'herba
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en
tot cas, en empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o
espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d’haver estat cultivades d’acord amb les necessitats de l’espècie o
cultivar, edat i localització.
Han d’haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de
l’article 4.4.2 de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions
de l’article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L’espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal ,
especialment pel que fa al control d’organismes nocius de quarantena, així com
d’altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d’utilització
del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d’anar acompanyades del
passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni
símptomes d’haver-los patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben
ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri
entre la part aèria i la part subterrània. L es arrels han de presentar talls nets
i recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels
seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els
arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir
el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d’estar protegits amb materials que es puguin degradar abans
d’un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El
pa de terra ha d’estar intacte, compacte i ple d’arrels.
La planta ha de tenir les mides d’alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra
o mida del contenidor, que s’indiquin a la unitat d’obra. La verificació d’aquestes
dades s’ha de fer d’acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat
pròpies de la seva espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més
distant al mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l’hàbit de
creixement de l’espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
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La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres
individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir
el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del
perímetre del tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L’estípit ha de tenir la forma i l’estructura prò pies de la seva mida. Si son
palmeres unicaules, l’estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L’estípit no ha de tenir
estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l’orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels
primers palmons.
S’han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i
el interior del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
- Alçària: ± 5%
CESPITOSES:
Les barreges de llavors i la composició dels pans d’herba, s’han de correspondre
amb les especificacions de la DT, i en el seu defecte s’han de triar d’acord amb
les indicacions de la norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de
les condicions climàtiques, edàfiques, d’us i d’aspecte desitjat.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
La barreja de llavors ha de ser d’una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o
superiors als indicats a la taula del l’ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de
les especies utilitzades
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties,
deficiències
de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que
redueixin el valor o la qualificació per al seu ús.
Han d’estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d’
altres plantes cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les
indicades al quadre I.5 de l’ANNEX I de la norma NTJ 07N.
CESPITOSES EN PA D’HERBA:
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat
superior als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient pel tipus i grandària de
l'herbàcia.
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema
radical de l'herba.
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de
superfície aèria uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.
Gruix de la coberta vegetal: 1,5 cm
Subministrament per plaques:
- Dimensions: >= 30x30 cm
Subministrament en rotlles:
- Amplària: >= 40 cm
- Llargària: <= 250 cm
Toleràncies:
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- Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de
néixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han
de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no
ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s’han de
seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d’acord amb cada tipus de planta i de
presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d’una única identitat, amb la mateixa forma de
presentació. Les plantes d’un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han
de ser homogènies en els seves dimensions.
El transport s’ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent,
si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb
pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s’ha de fer la plantació directament en descarregar, cal
aplegar-les en un viver, a l’obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s’aplegaran col·locant la part radical
en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.
BARREGES DE LLAVORS:
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d’acord amb les
indicacions de l’apartat 8 de la norma NTJ 07N.
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L’envàs no ha d’estar
en contacte amb el terra.
PA D’HERBA:
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L’alçada de les piles als palets ha
de ser inferior a 2,5 m.
El transport s’ha de fer protegint els pans d’herba del sol, preferentment a
primera hora del dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics.
El material s’ha de descarregar en una zona d’ombra, propera al lloc d’utilització,
i no es pot emmagatzemar. S’ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra,
i sense que passin 24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps
fresc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general del
material vegetal.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del
material vegetal. Coníferas y resinosas.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del
material vegetal. Palmeras.
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ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
material vegetal. Árboles de hoja caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológiques de Jardinería y Paisajismo. Suministro
material vegetal. Árboles de hoja perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
material vegetal. Arbustos.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
material vegetal. Trepadoras.
CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación
material vegetal. Siembras y céspedes.

del

del

del

del

del

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Gènere, espècie i varietat
- Qualitat i poder germinatiu
- Nom del subministrador
- Data de caducitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides
al plec.
- Control de les condicions d’emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions
exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d’identificació, un cop per cada tipus
d’hidrosembra que intervingui en l’ obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosembra, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant
el pes de la matèria seca (a 105º C) d’una mostra de la barreja abans de
l’aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de
procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompanyades
dels certificats de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
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No s’acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al
Plec.
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D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0B27100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de
formigó armat, elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d’oxidació que pugui
afectar a les seves condicions d’adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de
la secció inicial.
El tallat de barres o filferros s’ha d’ajustar a l’ especificat en la DT del
projecte. El procés de tall no ha d’alterar les característiques geomètriques o
mecàniques dels productes utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:
- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi
compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la
barra.
+-------------------------------------------¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦
D <= 25 mm ¦
D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦
B 400
¦
10 D
¦
12 D
¦
¦
B 500
¦
12 D
¦
14 D
¦
+-------------------------------------------Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres
corrugades.
En els cèrcols o estreps,
s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als
diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
- No han d’aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L’acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats,
s’admeten variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
- Alçària de la corruga:
- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en
els elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:
- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm
- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l’element)

49

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE TALUSSOS AL RIU CONGOST DEL TRAM ENTRE EL PONT DE
CAN NOGUERAI DE LA DOMA AL MUNICIPI DE LA GARRIGA (VALLÈS ORIENTAL)

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l’element: <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:
5º

±

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’armadura, elaborats per la
instal·lació de ferralla.
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de realitzar de manera que no es
produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament
d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no
malmetre el formigó amb les altes temperatures
Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envoltades de cèrcols o estreps en la
zona del colze.
El redreçat
de l’acer subministrat en rotlle, s’ha de fer amb maquinària
específica que compleixi l’especificat en l’article 69.2.2 de la EHE-08.
El tallat de barres o filferros s’ ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla,
etc.) o maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense
danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o
qualsevol altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de
hormigón estructural (EHE-08).
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E221CANY.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del
terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a buidat de soterrani
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s’han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la
brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que
té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té
un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb
navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell
i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la
compressió simple entre 25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d’un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100
MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l’existència de
rampa o d’altres condicionants de l’obra permeten que els mitjans d’excavació
realitzin l’excavació i la càrrega de terres.
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Es considera que la càrrega de terres sobre camió és in directa quan la
inexistència de rampa o d’altres condicionants de l’obra no permeten que els
mitjans d’excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització
d’una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (br
ossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de
treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a
l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs
posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements
existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de
conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció
d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que
el sòl i amb el mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi
acceptat com a útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfí cies petites o mitjanes i
amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de
màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de
maniobrabilitat de màquines o de camions.
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos
on és possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa
terra existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de
la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha
de transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions,
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les
característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
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No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs
a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i
extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures
properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els
forats exclusivament per rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DBSE-C.

E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2221222.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt
d'operacions
per
obrir
rases
i
pous
de
fonaments,
o
de
pas
d’instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o
realitzades per dames.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames
si és el cas
- Excavació de les terres
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- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora
de la rasa, segons indiqui la partida d’obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que
té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té
un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té
un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o
en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i
els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de
la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per
les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la
partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les
característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l’ excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de
fonamentació, s’ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per
mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al
moment que es pugui formigonar la capa de neteja.
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Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de
despreniment.
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un
punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de
fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal
que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF.
L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es
doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins
l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per
esgotar-la.
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les
obres veïnes, i s’ han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació.
Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de
l’excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions,
etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització
expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de
les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
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També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DBSE-C.

E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E225TAL1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions d’estesa de terres o granulats, i compactació
si es el cas, per a
reblert de rases, forats d’excavacions o esplanades que han d’augmentar la seva
cota d’acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d’una excavació,
prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d’esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta
legalment autoritzada per al tractament d’ aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta
legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela
construcció, per a drenatges
- Repàs i piconatge d'esplanada
- Repàs i piconatge de caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades successives
Repàs i piconatge:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
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Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres , per a
aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el reblert d’una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la
rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista
d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de
condicions corresponent.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor
Modificat (UNE 103501).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la
rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de
ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge
fixades per la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació
d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:
- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la
DF.
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la
DF.
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant
prevista.
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: - 25 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui
inferior a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a
evitar entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora
manual (picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi
eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per
les obres.
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES:
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Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb
materials estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
REPÀS I PICONATGE:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es
puguin compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per
a aconseguir la densitat de compactació especificada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i
no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
REPÀS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DBSE-C.

E3 - FONAMENTS
E31 - RASES I POUS
E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E31521H3.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o
per a pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que
compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb
bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la
cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l’encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element 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 la EHE) en funció de les classes d'exposició.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT
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La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció
d'elements de l'encofrat ni d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia
aprovació de la DF
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme
sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement
dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x
Fck
Gruix màxim de la tongada:
┌──────────────────────┐
│Consistència │ Gruix │
│
│ (cm)
│
│─────────────│────────│
│
Seca
│<= 15
│
│ Plàstica
│<= 25
│
│
Tova
│<= 30
│
└──────────────────────┘
Toleràncies d'execució:
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex
10 de la norma EHE.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir
l'especificat en la UNE 36-831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de
mitgeres, buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi
explícitament la DF
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció
considerada, ± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta: - 20 mm
- Fonaments encofrats : + 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m : + 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm
- D > 2,5 m : + 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar
prèviament la part afectada.
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La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una
temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha
de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser
inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions
explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les
mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment
assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la
posició de les armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de
bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que
retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments
incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin
disgregacions.
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja
abocada.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi
agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament
del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial
de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han
d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina
epoxi.
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn
del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i
sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les
cantonades i als paraments.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu
anivellament.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de
mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim
de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en
contacte amb aigües o filtracions agressives
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar
la fissuració de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

la
de
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
F2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R35035.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de
construcció o demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o
residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar
alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i
de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs” de l’obra.
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de
Residus de la Construcció i els Enderrocs” de l’obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció
del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció
i els
Enderrocs” i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar
a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de
llicència d’obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la
gestió
de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal
indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es
desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament
correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin
pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la
DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb
els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea
de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció.

F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2RA9SB0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de
construcció o demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on
se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o
eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se
li apliqui el tipus de tractament especificat
en la DT: valorització,
emmagatzematge o eliminació.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials
perillositat del mateix.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE
MATERIAL D’EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’ abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d’acord amb
l’article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea
de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió
dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció.

F7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
F7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F7B451D0C72Q.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense
teixir, termosoldat
- Feltre de polipropilè
format per filaments sintètics no teixits lligats
mecànicament
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- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir,
consolidat mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que
s'intercala.
Les característiques del material sobre el que s’estén la lamina haurà de coincidir
amb el previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en
contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm
- Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm
- Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència
a la intempèrie s'han de cobrir ab ans de 24 h des de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i
cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces
que presentin danys deguts al transport
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el geotèxtil
- Control del procediment d’execució, amb especial atenció als
cavalcaments en
junts longitudinals i transversals
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d’execució, amb especial atenció als cavalcaments entre
peces

65

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE TALUSSOS AL RIU CONGOST DEL TRAM ENTRE EL PONT DE
CAN NOGUERAI DE LA DOMA AL MUNICIPI DE LA GARRIGA (VALLÈS ORIENTAL)

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats
els defectes d’execució.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT
EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents d e les
previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ
DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

FR - JARDINERIA

FR - JARDINERIA
FRI - BIOENGINYERIA
FRI3 – REVESTIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FRI33451, FRI3C350
DESCRIPCIÓ GENERAL:
FRI33451 - Manta degradable amb matriu 100 % fibra de coco per la protecció del sòl
davant
l’erosió.
FRI3C350 - Geomalla permanent amb matriu 100% fibra de coco i tres xarxes estables
de polipropilè de 1,27x1,27cm de malla, la capa central corrugada, 446gr/m2 de pes
i fins a 576 Pa de resistència a la tensió tangencial.
MATERIALS:
FRI33451 – Malla fibra de coco
FRI3C350
Matriu: 100% fibra de coco (0,27kg/m2)
Xarxes: Superior i inferior polipropilè estable als UV (3,91kg/100m2
cadascuna)
Xarxa del mig corrugada de polipropilè estable als UV (11,7kg/100m2)
Fil: Polipropilè estable als UV
Propietat Test mètode Típic (FRI3C350)
Gruix ASTM D6525 17,0 mm
Resiliència ASTM 6524 90%
Densitat ASTM D792 0,53 oz/in3
Massa per unitat d’àrea ASTM 6566 446 g/m2
Porositat ECTC Guidelines 99%
Vol. buit per unitat d’àrea ECTC Guidelines 16,402 cm3/m2
Rigidesa ASTM D1388 3,83 oz/in
Penetració de la llum ECTC Guidelines 9,0%
Estabilitat als UV ASTM D4355/ 1000hr 86%
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MD Força de tracció ASTM D6818 9.12 kN/m
MD Allargament ASTM D6818 22%
TD Força de tracció ASTM D6818 11,21 kN/m
TD Allargament ASTM D6818 15%
Tensió tangencial (sense vegetar-vegetada) 153-576 Pa
Velocitat màx. de pas d'aigua admissible, vegetada 6 m/seg.
ESPECIFICACIONS DEL ROTLLO:
Propietat
Amplada 2 m
Longitud 20 m
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE DELS MATERIALS A L’OBRA:
La malla i geomalla es subministra en rotllos de 2x20 m, embolcallats en una
bossa de plàstic on es llegeix les dades del productor, el model de geomalla , etc.
Els rotllos de geomalla es poden apilar i emmagatzemar sota cobert.
A la intempèrie s’ha de procurar d’emmagatzemar els rotllos tapats amb un plàstic i
aixecats respecte del terreny, per tal que no es degradi la fibra.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ:
En primer lloc s’ha de preparar el terreny, eliminant les partícules més gruixudes
i reperfilant mínimament per evitar soscavaments o microtopografies que puguin
evitar el contacte directe de la geomalla amb el terreny.
EXCAVACIÓ DE RASES:
-Excavació d’una rasa paral·lela al cap del talús, a 1 metre d’aquest, d’entre 2030 cm
de fondària i 20-30 cm d’amplada
-Excavació d’una rasa al peu del talús de dimensions semblants a les del cap del
talús.
-Excavacions de rases de menors dimensions, 15 x 15 cm, als dos extrems exteriors
laterals de la instal·lació.
En tots els casos la geomalla s’introduirà a la rasa i es farà un plec sobre si
mateixa
grapant aquest al terreny a raó d’una grapa cada 0,5 metres de rasa. Posteriorment
es
procedir al reblert i compactació de la rasa.
Estesa de la geomalla des de la rasa superior fins la rasa del peu del talús.
És important que la geomalla tingui contacte amb la totalitat de la superfície del
talús.
L’amplada dels rotllos és de 2 metres per aquest motiu és provable que s’hagin
d’instal·lar diferents tirades de geomalla en un mateix talús, en aquest cas cada
rotllo
s’haurà de solapar amb el del costat 0,1m. En el cas d’acabament de la geomalla en
una mateixa tirada s’haurà de solapar amb el nou rotllo 0,1 metres, en aquest cas,
és
important que els solapaments es facin a favor del corrent dominant de les aigües
d’escorrentiu, de tal forma que l’aigua no pugui aixecar la geomalla.
Els solapaments es graparan a raó de una grapa cada 0,5 metres lineals de
solapament.
La geomalla es fixarà al terreny mitjançant grapes de ferro corrugat de mida
estàndard
20 x 10 x 20 cm i 0,8 cm Ø. En el cas de terrenys poc cohesionats es faran servir
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grapes de major longitud segons criteri de la Direcció d’Obra. La densitat de
grapes
anirà des 2 a 4 Uts/m2, segons la pendent. En el cas de talussos de reblert sempre
es
considerarà una major densitat de grapes que en talussos originats per una
excavació.
La instal·lació de geomalla ha d’anar acompanyada d’una sembra manual d’herbàcies
per tal d’accelerar la colonització de la vegetació. Aquesta sembra es farà sempre
abans de la instal·lació de la geomalla.
En el cas de realitzar una plantació, aquesta es farà posterior a la instal·lació
de la
geomalla, es procedirà a fer un tall de la geomalla amb forma de 7, es plantarà i
posteriorment es tornarà a estendre la geomalla i es col·locarà una grapa.

En el cas d’instal·lació de la geomalla en un canal fluvial, s‘han de preveure els
següents aspectes:
La geomalla s’ha d’estendre en el sentit del flux de l’aigua, de tal forma que la
capa central corrugada ofereixi resistència al flux.
Les rasses d’inici d’obra i final, es a dir les rasses laterals tindran una
fondària i amplada de 0,3 x 0,3 metres.
En el cas d’instal·lar la geomalla en rius, la fixació de la geomalla a la base del
marge necessitarà d’ancorar-la a una fondària superior a la cota d’erosió
transitòria. La geomalla s’estendrà fins el fons de l’excavació i es farà una
aportació amb gabions flexibles o escullera i un rebliment amb terra fins la
superfície de la llera.
UNITATS I CRITERIS D’AMIDAMENT:
m2 (Metres quadrats) superficials, inclou el que es consumeix en solapaments i
rases.

FRI4 – TÈCNIQUES MIXTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FRI4ESTA.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
És la fase de vegetar l’escullera. Aquesta es realitza simultàniament a la execució
de l’escullera i s’utilitza estaques d’espècies llenyoses. En aquest cas

68

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE TALUSSOS AL RIU CONGOST DEL TRAM ENTRE EL PONT DE
CAN NOGUERAI DE LA DOMA AL MUNICIPI DE LA GARRIGA (VALLÈS ORIENTAL)

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

s’utilitzen concretament estaques de salze perquè és una espècie llenyosa adequada
per l’hàbitat i amb una alta capacitat de brotació.
Les estaques de salze normalment tenen una longitud entre 1 – 1,5 m i un gruix
entre 1 – 5 cm.
Aquesta partida s’ha d’executar en el període de parada vegetativa.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es col·locarà una fila d’escullera i per sobre s’hi abocarà uns 5 cm de terra i
grava. Posteriorment s’hi col·locaran unes tres estaques de salze per metre quadrat
de forma que arribin en el terreny. Un cop col·locades s’hi tornarà abocar una capa
d’uns 5 cm de terra o grava fina per evitar que les estaques siguin danyades durant
la col·locació de la següent fila.
Aquest procediment es realitza per cada fila d’escullera col·locada.
Si l’escullera no esta recolzada sobre el terreny s’hauria de posar terra vegetal
entre l’escullera perquè les estaques de salze puguin arrelar bé.
Les estaques de salze es col·locaran amb la polaritat adequada, és a dir, la part
apical de l’estaca cap a fora i la part basal a l’interior de l’escullera. S’ha de
tenir cura que la primera fila d’estaques quedi per sobre el nivell mig de l’aigua.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada.

FR7 - IMPLANTACIÓ DE GESPA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR7217G0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Implantació de gespa per diferents procediments.
S’han considerat els procediments següents:
- Sembra directa
- Hidrosembra
- Implantació de gespa en pa d’herba
- Implantació de gespa per rizosembra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Sembra directa:
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Sembra de les llavors
- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas
- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l’àrea de gespa mitjançant
corronat, en el seu cas
- Primera sega, en el seu cas
- Protecció de la superfície sembrada
Hidrosembra:
- Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar
- Barreja de les llavors, l’aigua, l’encoixinament, l’adob, el bioactivador i
l’estabilitzador a la hidrosembradora
- Projecció de la barreja al terreny
- Protecció de la superfície sembrada
Hidrocobertura:
- Barreja de l’aigua, l’encoixinament i l’estabilitzador a la hidrosembradora
- Projecció de la barreja al terreny
- Protecció de la superfície sembrada
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Implantació de gespa en pa d’herba:
- Comprovació i preparació del llit de sembra
- Estesa dels pans d’herba
- Protecció de la superfície coberta
Implantació de gespa per rizosembra:
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Sembra o estesa dels fragments de planta
- Protecció de la superfície sembrada
CONDICIONS GENERALS:
La barreja de llavors, els pans d’ herba o els fragments de planta han de quedar
distribuïts amb la màxima regularitat i uniformitat.
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.
SEMBRA DIRECTA:
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2.
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra
fi.
HIDROSEMBRA:
Projecció a pressió sobre el terreny d’una barreja d’aigua, llavors, fixador,
fertilitzant i encoixinament. Pot incloure coadjuvants biològics i additius.
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una
quantitat recomanada de 2 a 5 llavors/cm2.
L’ acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l’adherència
dels materials projectats.
IMPLANTACIÓ EN PA D’HERBA:
Els pans d’herba han de recolzar correctament sobre la superfície del sòl. Les
juntes han de quedar ben ajustades.
Abans de la implantació dels pans d’herba, la superfície a implantar ha de tenir
la consistència de gra fi.
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
Si la implantació és en fileres o en forats, la quantitat de fragments de planta
per hectàrea ha de ser de l’ordre de 4 a 13 m3.
Si la implantació és a eixams, la quantitat de fragments de planta per hectàrea ha
de ser de l’ordre de 20 a 40 m3.
Abans de la implantació dels fragments de planta, la superfície a implantar ha de
tenir la consistència de gra fi.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s’ha d’implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls,
ni en condicions meteorològiques molt desfavorables. En especial s’han d’evitar els
dies ventosos i els dies amb temperatures elevades.
Abans de començar a preparar el llit de sembra,
s’han d’eliminar la vegetació
espontània i les llavors de males herbes.
S’han d’eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm
superiors del sòl.
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els
materials de difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm.
En els treballs d’implantació d’àrees de gespa en talussos s’han de preveure les
proteccions en matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests
treballs amb seguretat i reduir al màxim els riscs.
SEMBRA DIRECTA:
La sembra s’ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la
temperatura del sòl sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit.
Les llavors s’ han de distribuir de manera uniforme i homogènia.
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En el cas de sembra en talussos s’ ha de distribuir més quantitat de llavors a la
part alta del talús i a les voreres.
Les llavors s’han d’incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de
cobertura una o dues vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior
a 1 cm.
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s’ha d’efectuar la
primera sega.
No s’ha de segar mai, d’una vegada, més del 30% de l’alçària foliar de la gespa.
Les restes de la sega no s’ han de deixar sobre la gespa.
HIDROSEMBRA:
A les zones de clima mediterrani s’ ha de dur a terme a la fi de l’estiu-tardor o
la fi de l’hivern-primavera i a les zones de clima subalpí a la fi de l’estiu.
Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al
moment en que s'inicia l'operació de sembra no han de transcórrer més de 20 minuts.
No s’ha de començar l’execució de la hidrosembra fins que no s’hagi aconseguit una
barreja homogènia de tots els seus components.
S’ha d’executar des de la base del talús, de baix a dalt.
L’expulsió de la barreja s’ ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag.
En cas que la quantitat d’ encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o més,
la hidrosembra s’ha de fer en dues fases.
La barreja s’ha d’hidrosembra r uniformement a tota la zona d’implantació.
IMPLANTACIÓ EN PA D’HERBA:
Es pot realitzar durant quasi tot l’ any, de març a desembre, preferentment a la
primavera i a la tardor.
Cal evitar realitzar-la a l’estiu, en cas contrari s’han d’extremar les mesures de
protecció en el transport, la implantació, el manteniment i en el reg.
Abans de col·locar-los cal humitejar o regar lleugerament els pans d’herba, per a
que les arrels no s’assequin i trobin immediatament humitat.
La distribució de les peces s’ ha de fer a trencajunt. El pans d’herba s’han
d’estendre al nivell previst sobre el llit de sembra evitant el posterior trepig.
S’ha d’ assegurar un bon contacte amb el sòl i evitar la presència de bosses
d’aire. En cas d’irregularitats del terreny, s’han de corregir aportant sorra
rentada a sota del pa d’herba, o bé allisant la superfí cie del llit de sembra.
Al final de l’operació d’ estesa dels pans d’herba s’ha de regar.
En talussos els pans d’herba s’han d’estendre horitzontalment o diagonalment a la
línia de màxima pendent del talús i s’han de fixar al sòl mitjançant claus d’uns
20-30 cm de llargària.
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
S’ha d’implantar a la primavera i preferentment al inici de l’estiu.
Cal regar immediatament desprès de fer la implantació per evitar-ne la dessecació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D’HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
* NTJ 08G:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del
material vegetal. Siembra e implantación de céspedes y praderas.
HIDROSEMBRA:
* NTJ 08H:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del
material vegetal. Hidrosiembras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’executar l’ hidrosembra.
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- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat
del reg.
- Durant l’execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada
10.000 m2, es determinarà el contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS PER
HIDROSEMBRES:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G22 - MOVIMENTS DE TERRES
G221 - EXCAVACIONS EN DESMUNT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G221MOVI,G2214101.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus d'excavació següents:
- Excavació en terra amb mitjans mecànics
- Excavació en terreny de trànsit amb escarificadora
- Excavació en roca mitjançant voladura
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió
Excavacions amb explosius:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació
- Replanteig de l’excavació i de la situació de les barrinades
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius
- Càrrega i encesa de les barrinades
- Control posterior a l’explosió de les barrinades
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que
té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o
escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té
un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior
al 5%.
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de
màquines o camions.
La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajustar a les alineacions, pendents i
dimensions especificades en la DT o en el seu defecte, les determinades per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
EXCAVACIONS EN ROCA:
S'aplica
a
desmunts
de
roca,
sense
possibilitat
d'utilitzar
maquinària
convencional.
La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin
entollaments.
No s'han de produir danys sobre la roca no excavada.
TERRA VEGETAL:
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en la superfície i gruix definits en
la DT o, en el seu defecte, l'especificat per la DF.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per
les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la
partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de
despreniment.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o
estabilitat del terreny no excavat.
S'ha d'atendre a les característiques tectónic-estructurals de l'entorn i a les
possibles alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesures necessàries per tal
d'evitar els fenòmens següents:
- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures
inadequades
- Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació
- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres
- Talussos provisionals excessius
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins
l'excavació.
Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels
talussos.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui
afectar a les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització
expressa de la DF.
En el cas d'excavació
de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en
l'obra (recobriment de talussos, etc.), s'ha d'emmagatzemar separada de la resta de
productes de l'excavació.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de
treballar en direcció no perpendicular a ella i deixar sense excavar una zona de
protecció d'amplària >= 1 m que s'haurà d'extreure després manualment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels
talussos.
Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents (mitjançant
cobertura vegetal i cunetes), s'han de fer com més aviat millor.
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació.
L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals.
EXCAVACIONS EN ROCA:
En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota
inferior de la capa més baixa del ferm i s'ha de reblir amb material adequat.
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S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.
En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció
necessàries d'acord amb les instruccions de la DF.
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus
d'explosius i dels detonadors.
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de
roca, el tipus d'estructures properes i la separació entre la voladura i
l'estructura. L'obtenció
d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis
preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que determina la UNE 22381.
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de
la norma UNE 22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats,
classificada segons els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma.
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les
mesures de seguretat necessàries.
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la
naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent
necessària la presentació d'un nou programa de voladures.
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús
de metxes, detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents,
complementades amb les instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi
la DF.
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del
treball amb explosius.
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal
avisar de les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents.
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera
perillosos.
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria
adequada a l'ús definitiu previst.
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua
pot quedar retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si
és així s'ha d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa.
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca
molt fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%.
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i
autoritzat i ha de ser designat especialment per la DF.
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal
d'evitar fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han
de prendre les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de
carregar sense prendre precaucions especials aprovades per la DF.
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos,
s'ha d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó
detonant o un
sistema d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de
material antiestàtic que no propagui la flama.
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la
calculada teòricament.
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la
perforació i la càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF.
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.
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El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del
cartutx-enceb, inclús a l'aire lliure.
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador
s'ha d'adossar al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el
sentit de la detonació.
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent
l'operació la mateixa persona que va preparar l'enceb.
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de
propagar la flama.
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que
no produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la
barrinada. No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels
cartutxos, els cordons o les metxes.
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no
estigui degudament senyalitzada.
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots
els accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o
acústiques.
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el
personal està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a
resguard.
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el
front, posant especial atenció a la possible existència de barrinades fallides.
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que
la pega d'un d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre,
s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada
pega si no és amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions.
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim,
d'1,5 m. La metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior.
Aquesta última s'ha d'encendre primer.
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan
s'hagi contat menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al
cap de mitja hora.
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF.
S'han de neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF.
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència
de corrents estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb
possibilitat de que es produeixin tempestes.
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar
degudament aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl·lics.
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels
que puguin ser disparats amb seguretat.
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des
del refugi per a l'accionament de l'explosor.
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt
circuit. L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el
comprovador de línia han de ser homologats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i
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els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG
3/75).
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera

G224 - REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2241010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per aconseguir un acabat geomètric de l'element,
realitzades amb mitjans mecànics.
S'han considerat els tipus següents:
- Acabat i allisada de talussos
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la
DF.
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La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
SÒL DE RASA:
El fons de la rasa ha de quedar pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 15 mm/3 m
- Nivells: ± 50 mm
ESPLANADA:
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
Toleràncies d'execució:
- Planor (NLT 334): ± 15 mm/3 m
- Nivells: ± 30 mm
TALUSSOS:
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT
amb les indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF.
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i
suavitzats de manera que no originin discontinuïtats visibles.
Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per
les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la
partida.
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable
(bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se
adequadament, els forats que en resultin, s'han de reblir amb material adequat,
segons les instruccions de la DF.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de
les mateixes existents i de compacitat igual.
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals
s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes
passades sense aplicar-hi vibració.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ESPLANADA:
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi
assecat.
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable,
la DF pot ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a
un gruix de 50 cm.
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat,
s'ha de substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions
que indiqui la DF.
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la
superfície sigui uniforme.
S'ha de localitzar les à rees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t,
segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.
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TALUSSOS:
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial
no més gran de 3 m.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ
G3J - GABIONS I ESCULLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G3J22810.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d’estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d’
estabilitzar talussos o fer defenses marítimes o fluvials.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Gabions reblerts amb pedra d’aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons submergit
- Esculleres amb blocs de formigó, cúbics o en formes d’estrella
- Concertat de les pedres de la superfície de l’escullera
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Estructures de gabions:
- Replanteig dels gabions
- Preparació de la base
- Estesa de la caixa de tela metàl·lica
- Ancoratge de la base de la caixa
- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l’obra o subministrada segons
el cas
- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció
- Tancat i lligat final
- Neteja i retirada de runa i material sobrant
Esculleres sobre fons no submergit:
- Replanteig de l’escullera
- Preparació de la base
- Subministrament i col·locació de les pedres
- Retirada de runa i material sobrant
Esculleres sobre fons submergit:
- Replanteig de l’escullera
- Protecció de la zona de treball
- Subministrament dels blocs
- Transport fins al lloc de col·locació
- Col·locació dels blocs
- Retirada de runa i material sobrant
Concertat d’escullera:
- Manipulació dels blocs prèviament col·locats, amb maquinària adequada
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- Rebliment dels forats amb blocs de grandària més petita, fins a 1/3 del pes
especificat
ESTRUCTURA DE GABIONS:
Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió
triple
d'acer galvanitzat en calent, reblertes amb pedra natural o grava de pedrera,
triada a l'obra, o d'aportació.
Ha de tenir la secció prevista a la DT.
Ha de ser estable.
Les cares han de ser planes i les arestes rectes.
La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres
deformacions.
El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica.
Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25
el diàmetre de la malla.
Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes
característiques.
Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts
verticals.
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre
superior al pas de malla.
Toleràncies d'execució:
- Llargària: ± 3%
- Amplària: ± 3%
- Alçària: ± 5%
ESCULLERA:
Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària,
dipositats de forma irregular.
Ha de tenir la secció prevista a la DT.
Ha de ser estable.
Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la
DT.
Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT.
Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT.
Els blocs han d’estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals.
El front ha de ser uniforme, no han d’ haver-hi blocs sobresortits o enfonsats
respecte la superfície general d’acabat.
Toleràncies d'execució:
- Llargària: ± 3%
- Amplària: ± 3%
- Planor: - 120 mm, + 300 mm
- Alçària: ± 5%
L’ amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos
de projecte corresponents a la cota de treball.
En el cas que serveixi de recolzament a blocs acròpods:
- Defectes localitzat amidats verticalment respecte del perfil teòric: <= 1/6
alçària dels blocs de la coraça
- Promig sobre tres perfils reals distants 10 m: <= 1/10 alçària dels blocs de la
coraça
El conjunt dels defectes localitzats no ha de donar toleràncies promig superiors a
les esmentades anteriorment.
CONCERTAT D’ESCULLERA:
Les cares vistes dels blocs han de coincidir amb el pla del talús definit en el
projecte, sense arestes ni pics que sobrepassin aquesta superfície.
Hi haurà continuïtat entre blocs del pes especificat, de manera que un bloc sempre
sigui col·lateral amb un mínim de dos que tinguin un pes especificat.
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Els forats han d'estar omplerts amb pedres de mida més petita, que es falcaran amb
força, de manera que el conjunt quedi massís i que l’escullera resulti amb el
suficient travament.
Les cares vistes han de tenir una superfície sensiblement plana i regular.
El percentatge de cares vistes que pertanyin a blocs del pes mínim especificat ha
de ser, en superfície:
- Pes de l’escullera < 1 t: >= 80%
- Pes de l’escullera entre 1 i 2 t: >= 75%
- Pes de l’escullera > 2 t: >= 70%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
ESTRUCTURA DE GABIONS:
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les
indicacions de la DT.
El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les
cantonades.
Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar
deformacions.
Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro
cada 33 cm d'alçària, i amb separacions horitzontals de 50 cm.
Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i
posant les més grosses als paraments.
ESCULLERA:
Ha d’haver-hi coincidència entre el material transportat i el document d’
identificació expedit a la pedrera.
Els llocs de descàrrega s’han d’ajustar als previstos en la DT.
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les
indicacions de la DT.
Si l'escullera és de blocs prefabricats de formigó, no es permet l'abocament dels
blocs.
L'edat mínima dels blocs en el moment de la seva col·locació ha de ser de 28 dies.
En esculleres sobre fons no submergit de pedra natural, el material s’ha de
col·locar segons les seccions transversals indicades al Projecte, i de manera que
no es formin segregacions a l’escullera. L’ abocada de material ha de ser a una
altura inferior a 30 cm, i un cop col·locat, no ha de presentar zones mal
consolidades o amb direccions preferents.
Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne
d'altres.
En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta
s'ha d'enrasar, massissant-se els forats amb material disposat de forma que es
proporcioni als blocs la fonamentació més regular possible.
ESCULLERA DE BLOCS DE PEDRA SOBRE FONS SUBMERGIT:
Prèviament a l'abocada de l'escullera situada per sota de la cota +2, s'ha de
col·locar una xarxa subjecta a boies en ambdós costats del dic i per davant del
front d'avanç , amb la finalitat de no permetre que fustes, plàstics o qualsevol
altre element estrany flotant surti fora de la zona de les obres. Periòdicament
s'han de retirar aquells elements que flotin en els recintes limitats per les
xarxes.
Les esculleres s'han d'abocar directament amb gànguils, barcasses basculants o
grues de suficient llargària, ajustant-se a les dimensions i talussos indicats en
els plànols.
Abans de procedir a l'abocada d'un mantell de recobriment, s'ha de procedir a
pendre perfils de la part de l’obra sobre la que ha de descansar aquest mantell.
Les esculleres dels mantells exteriors de recobriment s'han de col·locar de manera
que entre els blocs hi hagi la màxima travada
i el menor nombre de forats
possibles, que no es podran reomplir amb cantells ni blocs de menor pes.
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La plataforma de treball ha de quedar protegida en tota la seva longitud excepte
l'avanç, d'acord amb una cadència dels successius mantells. L'avanç s'ha de
reforçar davant la possibilitat de successius mantells.
Les esculleres s'han d'abocar de forma desordenada amb l'objectiu de que existeixi
la màxima percolació possible i es dissipi l’energia de les onades.
L'execució de l'obra s'ha de fer avançant una secció completa, a excepció del
desfassament entre les diferents classes d'escullera, que ha de ser:
- Entre el nucli i el mantell successiu, entre 7 i 10 m
- Entre dos mantells consecutius, entre 10 i 13 m
- Si l'escullera té el seu origen en una ja existent, abans de començar l'abocada
de l'escullera sense classificar s'ha de retirar les pedres dels mantells superiors
en les seves zones d'entroncament per donar continuïtat als nuclis finals
CONCERTAT D’ESCULLERA:
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ESTRUCTURA DE GABIONS:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la
feina d'aportació i selecció de la pedra dels voltants de l'obra.
ESCULLERA MARÍTIMA DE PEDRA NATURAL:
t de pes realment col·locat segons les especificacions de la DT, determinades en la
bàscula per als camions, pesant-los abans i després de descarregar.
S'establirà un sistema que identifiqui clarament les tares del vehicles utilitzats
a l'obra.
Les esculleres arrossegades pels temporals durant l'execució de les obres han
d'anar per compte del contratista.
No s'ha de comptabilitzar l'eliminació de les esculleres que hagin estat
desplaçades fora del perfil.
ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE
BLOCS
PREFABRICATS:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva.
CONCERTAT D’ESCULLERA:
m3 del volum de l’escullera realment concertat, amidat sobre perfil indicat a la
DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
CONCERTAT D’ESCULLERA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:
- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d’acord a les exigències
del plec.
- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de
la peça i la granulometria de les pedres en contacte amb la malla.
- Comprovació de les característiques geomètriques d’un 10% de les peces.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:
- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur
de contenció).
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE
PEDRA NATURAL:
- Aprovació dels mitjans i mètodes d’execució utilitzats pel contractista.
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- Control i classificació del material transportat i comprovació de les zones de
descarrega.
- Contrastar el material transportat amb l’indicat al document d’identificació
expedit a la pedrera.
- Control diari del material col·locat.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL
EN ESCULLERES DE FONS NO
SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL:
- Determinació de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m, de l’ obra executada
per tal de conèixer la geometria global assolida així com el gruix de les diferents
capes de material.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN ESCTRUCTURA DE
GABIONS:
El procés de formació dels gabions s’ajustarà a les indicacions del plec de
condicions.
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s’incrementarà el control, en
primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant
irregularitats, fins el 100% del subministrament.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN ESCULLERES DE
FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL:
Si els mitjans utilitzats no s’ajusten als previstos, no s’ha d’autoritzar l’inici
dels treballs o s’hauran d’aturar fins que es compleixin les condicions pactades.
Si s’observa que el material transportat no és l’indicat al document d’
identificació que porta el camió, se l’haurà de classificar amb la categoria de
pedra que correspongui realment al material transportat. Si no es pot classificar
dins d’alguna de les grandàries utilitzades a l’obra, s’haurà de rebutjar el camió
sense autoritzar-ne la descarrega i a més, s’haurà de doblar el nombre de camions
controlats fins que no es detectin errors al llarg d’una setmana.
No es poden admetre procediments de posada en obra que provoquin segregacions a
l’escullera, ni danys al talús, capa de filtre o geotèxtil. Qualsevol geotèxtil
perjudicat durant aquestes operacions, ha de ser reparat o substituït a càrrec del
Contractista.
Si es detecten zones mal executades, s’hauran de corregir abans de continuar els
treballs i si cal s’hauran de modificar els processos d’execució.

GR - MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA
GR1 - OPERACIONS PRÈVIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GR116TRI,GR111TRI.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Esbrossada i neteja del terreny.
S'han considerat els mitjans següents:
- Mitjans manuals
- Esbrossadora
- Motoesbrossadora
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Esbrossada del terreny
- Reblert i compactació de forats
- Conservació de la capa vegetal
- Protecció de la vegetació a conservar
CONDICIONS GENERALS:
El terreny ha de quedar lliure de tots els elements que puguin destorbar l'execució
de l'obra posterior (brossa, arrels, runa, plantes no desitjables, etc.).
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Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció
d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que
el sòl i amb el mateix grau de compactació.
La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les
condicions de transport.
Quan les operacions es realitzin amb mitjans manuals o esbrossadora, no han de
quedar soques ni arrels > 10 cm fins a una fondària >= 25 cm.
Quan les operacions es realitzin amb motoesbrossadora, no han de quedar soques ni
arrels > 10 cm fins a una fondària >= 35 cm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic
que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la
partida.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui
en la DT o, en el seu defecte, per la DF.
S'han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb valles o
proteccions, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.
S'han de conservar apart les terres o elements que la DF determini.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions,
etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

GR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GR45595L,GR455B5L.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l’espècie vegetal arribi al punt de
plantació definitiu en bones condicions
- Transport de l’espècie vegetal dins de l’obra fins al punt de plantació
definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva
manipulació. Aquestes operacions s’han de fer seguint les indicacions de la norma
NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i
dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de
les existències.
Quan el subministrament é s en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no
es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat
per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la
amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora
s'ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament,
s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s’ha d’evitar l’acció directa de l’aire i del sol sobre la part
aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes
amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general
material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
material vegetal. Árboles de hoja caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológiques de Jardinería y Paisajismo. Suministro
material vegetal. Árboles de hoja perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
material vegetal. Arbustos.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
material vegetal. Trepadoras.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
material vegetal. Coníferas y resinosas.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro
material vegetal. Palmeras.

del

del

del

del

del

del

del
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

GR6 - PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GR66222B.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes
- Palmàcies
- Arbusts i arbres de petit format
- Plantes enfiladisses
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Arbre:
- Amb l’arrel nua
- Amb pa de terra
- En contenidor
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa
- En contenidor
- Plantes de petit port:
- En alvèol forestal
- En test
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:
- Comprovació i preparació del terreny de plantació
- Replanteig del clot o rasa de plantació
- Extracció de les terres
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Reblert del clot de plantació
- Primer reg
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas
- Plantes de petit port:
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Primer reg
ARBRES I ARBUSTS:
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.
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Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu
nivell original, per afavorir l’arrelament.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm
PLANTES:
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a
la DT.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s’ ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de
l’espècie vegetal.
No s’ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de
glaçades, pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el
sòl estigui glaçat o excessivament mullat.
Desprès de la plantació s’ha de realitzar un reg d’inundació fins que el sòl quedi
a capacitat de camp.
L’operació de reg s’ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les
terres ni pèrdua de sòl.
ARBRES I ARBUSTS:
Fondària mínima de sòl treballat:
- Arbres: 90 cm
- Arbusts: 60 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):
- Arbres: 60 cm
- Arbusts: 40 cm
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la
major antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder
acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions mínimes del clot de plantació:
- Arbres:
- Amplària: 2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra
- Fondària: fondària del sistema radical o pa de terra
- Arbusts:
- Amplària: diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de
persones i vehicles.
El reblert del clot de plantació s’ha de fer en capes successives de menys de 30
cm, compactant-les amb mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d’arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el
100% d'aquestes a un abocador autoritzat.
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'han de netejar les arrels que dant només les sanes i viables.
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural,
sense que es dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé
l'estructura interna del mateix.
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Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de
plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura,
retirant tots aquests materials.
La planta s’ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en
una posició estable.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha
de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de
plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.
PLANTES:
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient
per facilitar l'aireig del sòl.
Fondària mínima de sòl treballat: 35 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil: 10-15 cm
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les
mateixes dimensions d'aquest.
No han de quedar bosses d’ aire sota de la base del bulb o del tubercle.
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre
més gran.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del
material vegetal. Trabajos de plantación.
ARBRES:
* NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del
material vegetal. Técnicas de plantación de árboles.

GRF - REG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GRF13250.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reg manual d'espècies vegetals amb aigua procedent de la xarxa d'abastament o de
camió cisterna.
S'han considerat els tipus següents:
- De superfícies
- D'escocells
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Desplaçament de la mànega, i/o del camió cisterna en el seu cas, per la
superfície o punts per regar
- Reg de les espècies vegetals
CONDICIONS GENERALS:
El regatge s'ha de fer amb aigua autoritzada per la DF.
Les característiques pròpies del reg, referents a la freqüència i forma
d'aplicació, han de seguir les especificacions de la DT, o en el seu defecte les
determinades
per
la
DF,
d'acord
amb
l'època
de
l'any,
les
condicions
meteorològiques i les espècies vegetals.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El regatge s'ha de fer preferentment a les últimes hores de la tarda o a les
primeres del matí.
El regatge no ha de descalçar les plantes ni provocar erosions al terreny.
El primer regatge després de la sembra s'ha de fer amb les precaucions oportunes
per evitar l'arrossegament de la terra o de les llavors.
Quan es rega, l'escocell ha de tenir les característiques prescrites al seu plec de
cond icions i el regatge no ha d'afectar-les.
Quan s'efectua el reg amb mànega, aquesta s'ha d'arrossegar sense malmetre la
plantació.
Quan s'efectua el reg amb camió cisterna, aquest ha de circular sense produir danys
a la plantació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REG DE SUPERFÍCIES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
REG D'ESCOCELLS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Girona, desembre del 2014

Josep Aleix Comas i Herrera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm. 18188
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_________________________________________________
PRESSUPOST
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Titol 3

1

Pàg.:
01
01
01

FR93TAN0
Num.
1

m

PRESSUPOST TALUSSOS CONGOST - LA GARRIGA
TRAM 1
TREBALLS PREVIS

Desmuntar barana de fusta existent a la zona d'obres ubicada al cap de talús

Text

Tipus

Tram 1

[C]

[D]

[E]

[F]

107,300

G221MOVI

m3

107,300

Realització de rampa per accés a la llera per la maquinària
AMIDAMENT DIRECTE

3

GR116TRI

m2

1,000

Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de martells i amb una
amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm, amb un mínim de dues passades
de màquina. Incloent tala controlada directa d'arbre de port mitjà i/o gran, deixant la soca a la vista, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km).

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
01
02

G2214101
Num.

m3

Text

790,000

PRESSUPOST TALUSSOS CONGOST - LA GARRIGA
TRAM 1
ACTUACIONS

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

[C]

[D]

[E]

[F]

Secció A

27,000

29,800

804,600 C#*D#*E#*F#

2

Secció B

31,000

38,700

1.199,700 C#*D#*E#*F#

3

Secció C

27,000

38,800

1.047,600 C#*D#*E#*F#

E225TAL1
Num.

m3

Text

3.051,900

Reblert terra de l'obra, en tongades de 25 cm com a màxim
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Secció A

2,000

29,800

59,600 C#*D#*E#*F#

2

Secció B

9,000

38,700

348,300 C#*D#*E#*F#

3

Secció C

5,250

38,800

203,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL Fórmula

107,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

F7B451D0C72Q
Num.

Text

m2

1

611,600

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir.
Article: ref. 710033 de la sèrie Danofelt PY de DANOSA
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Euro

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE TALUSSOS AL RIU CONGOST DEL TRAM ENTRE EL PONT DE CAN NOGUERA I
DE LA DOMA AL MUNICIPI DE LA GARRIGA (VALLÈS ORIENTAL)

AMIDAMENTS

Pàg.:

1

Secció A

13,920

29,800

414,816 C#*D#*E#*F#

2

Secció B

13,800

38,700

534,060 C#*D#*E#*F#

3

Secció C

13,500

38,800

523,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

G3J22810
Num.

m3

Text

1.472,676

Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Secció A

9,200

29,800

274,160 C#*D#*E#*F#

2

Secció B

9,600

38,700

371,520 C#*D#*E#*F#

3

Secció C

9,600

38,800

372,480 C#*D#*E#*F#

FRI4U162

Num.

m3

Text

1.018,160

Escullera revegetada, feta amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes col·locats amb pala
carregadora, revegetats posteriorment amb branques vives de salicàcies en parada vegetativa recollides a
l'entorn de l'obra, plantades en els intersticis de l'escullera, mitjançant reblert dels buits amb terra vegetal de
l'obra, esmenada
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Secció A

16,700

29,800

497,660 C#*D#*E#*F#

2

Secció B

11,150

38,700

431,505 C#*D#*E#*F#

3

Secció C

11,400

38,800

442,320 C#*D#*E#*F#

G2241010
Num.

m2

Text

1.371,485

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Secció A

0,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

2

Secció B

8,000

38,700

309,600 C#*D#*E#*F#

3

Secció C

7,000

38,800

271,600 C#*D#*E#*F#

FR7217G0

Num.

m2

Text

581,200

Hidrosembra de barreja de llavors d'una mescla d'espècies herbàcies i arbustives autòctones (veure memòria
projecte) segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada
i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Secció A

0,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

2

Secció B

6,000

38,700

232,200 C#*D#*E#*F#

3

Secció C

5,800

38,800

225,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
5

E2221222
Num.

Text

m3

2

457,240

Excavació de rases i pous de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb mecànics i càrrega mecànica sobre
camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Euro

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE TALUSSOS AL RIU CONGOST DEL TRAM ENTRE EL PONT DE CAN NOGUERA I
DE LA DOMA AL MUNICIPI DE LA GARRIGA (VALLÈS ORIENTAL)

AMIDAMENTS
1

Pàg.:

Rasa superior tram 1

107,000

0,300

0,300

9,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

FRI33451

Num.

m2

Text

9,630

Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un
pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús inferior a 4 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en
forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de
rasa superior de fixació
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Secció A

0,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

2

Secció B

6,000

38,700

232,200 C#*D#*E#*F#

3

Secció C

5,800

38,800

225,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

F2R35035
Num.

m3

Text

457,240

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Excavació:

2

Secció A

27,400

29,800

816,520 C#*D#*E#*F#

3

Secció B

31,000

38,700

1.199,700 C#*D#*E#*F#

4

Secció C

27,500

38,800

1.067,000 C#*D#*E#*F#

5

0,000

6

Reblert:

7

Secció A

-2,000

29,800

-59,600 C#*D#*E#*F#

8

Secció B

-9,000

38,700

-348,300 C#*D#*E#*F#

9

Secció C

-5,250

38,800

-203,700 C#*D#*E#*F#

0,000

TOTAL AMIDAMENT
11

GR45595L

u

2.471,620

Subministrament de Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l
AMIDAMENT DIRECTE

12

GR455B5L

u

174,000

Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l
AMIDAMENT DIRECTE

13

14

15

GR66222B

FRI4ESTA

FR93TAN1
Num.

3

Text

u

u

m

116,000

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg
AMIDAMENT DIRECTE

290,000

AMIDAMENT DIRECTE

290,000

Plantació d'estaca de vegetació arbustiva

Muntatge i col·locció barana de fusta desmuntada abans d'iniciar l'obra
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Euro

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE TALUSSOS AL RIU CONGOST DEL TRAM ENTRE EL PONT DE CAN NOGUERA I
DE LA DOMA AL MUNICIPI DE LA GARRIGA (VALLÈS ORIENTAL)

AMIDAMENTS
1

Pàg.:

Tram 1

107,300

107,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
02
01

FR93TAN0
Num.
1

m

107,300

PRESSUPOST TALUSSOS CONGOST - LA GARRIGA
TRAM 2
TREBALLS PREVIS

Desmuntar barana de fusta existent a la zona d'obres ubicada al cap de talús

Text

Tipus

Tram 2

[C]

[D]

[E]

[F]

45,350

G221MOVI

m3

45,350

Realització de rampa per accés a la llera per la maquinària
AMIDAMENT DIRECTE

3

E221CANY

m2

1,000

Eliminació de canya, desbrossada de la part aèria amb mitjans mecànics, per a continuació procedir amb
l'arrencat del rizoma. Posteriorment, extracció de la part aèria i del sistema de rizomes fins a 0,5 m de
profunditat amb retroexcavadora, i amb suport d'un equip humà (3 persones) rastrejant la superfície remoguda
per extreure algun rizoma restant. Fer cúmuls de tot el material extret mitjançant maquinària i transport a
abocador. Incloent gestió a abocador.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
02
02

G2214101
Num.

m3

Text

TOTAL Fórmula

45,350 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

4

1.800,000

PRESSUPOST TALUSSOS CONGOST - LA GARRIGA
TRAM 2
ACTUACIONS

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

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Secció G:

2

marge esquerre

26,320

8,550

225,036 C#*D#*E#*F#

3

marge dret

12,560

8,550

107,388 C#*D#*E#*F#

4

Secció F:

5

marge esquerre

24,140

14,120

340,857 C#*D#*E#*F#

6

marge dret

21,340

14,120

301,321 C#*D#*E#*F#

7

Secció E:

8

marge esquerre

8,620

9,800

84,476 C#*D#*E#*F#

9

marge dret

7,460

9,800

73,108 C#*D#*E#*F#

10

Secció D:

11

marge esquerre

9,330

12,880

120,170 C#*D#*E#*F#

12

marge dret

7,710

12,880

99,305 C#*D#*E#*F#

Euro

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE TALUSSOS AL RIU CONGOST DEL TRAM ENTRE EL PONT DE CAN NOGUERA I
DE LA DOMA AL MUNICIPI DE LA GARRIGA (VALLÈS ORIENTAL)

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
2

E225TAL1
Num.

m3

Text

1.351,661

Reblert terra de l'obra, en tongades de 25 cm com a màxim
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Secció G:
marge esquerre

18,000

8,550

153,900 C#*D#*E#*F#

3

marge dret

14,000

8,550

119,700 C#*D#*E#*F#

4

Secció F:

5

marge esquerre

14,500

14,120

204,740 C#*D#*E#*F#

6

marge dret

11,800

14,120

166,616 C#*D#*E#*F#

7

Secció E:

8

marge esquerre

7,000

9,800

68,600 C#*D#*E#*F#

9

marge dret

7,830

9,800

76,734 C#*D#*E#*F#

10

Secció D:

11

marge esquerre

6,600

12,880

85,008 C#*D#*E#*F#

12

marge dret

7,120

12,880

91,706 C#*D#*E#*F#

14

Secció G fins passera de la Doma

690,000

0,500

345,000 C#*D#*E#*F#

F7B451D0C72Q
Num.

m2

Text

1.312,004

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir.
Article: ref. 710033 de la sèrie Danofelt PY de DANOSA
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Secció G:

2

marge esquerre

11,770

8,550

100,634 C#*D#*E#*F#

3

marge dret

10,320

8,550

88,236 C#*D#*E#*F#

4

Secció F:

5

marge esquerre

10,890

14,120

153,767 C#*D#*E#*F#

6

marge dret

10,590

14,120

149,531 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT
3

G3J22810
Num.

m3

Text

1

Secció G:

2

marge esquerre

3

marge dret

4

Secció F:

5

marge esquerre

6

marge dret

7

Secció E:

8

marge esquerre

9

marge dret

5

492,168

Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

13,770

8,550

117,734 C#*D#*E#*F#

7,180

8,550

61,389 C#*D#*E#*F#
0,000

10,810

14,120

152,637 C#*D#*E#*F#

7,600

14,120

107,312 C#*D#*E#*F#
0,000

10,320

9,800

101,136 C#*D#*E#*F#

9,000

9,800

88,200 C#*D#*E#*F#
Euro

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE TALUSSOS AL RIU CONGOST DEL TRAM ENTRE EL PONT DE CAN NOGUERA I
DE LA DOMA AL MUNICIPI DE LA GARRIGA (VALLÈS ORIENTAL)

AMIDAMENTS
10

Secció D:

11

marge esquerre

12

marge dret

Pàg.:
0,000
10,840

12,880

139,619 C#*D#*E#*F#

9,230

12,880

118,882 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

FRI4U162

Num.

m3

Text

886,909

Escullera revegetada, feta amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes col·locats amb pala
carregadora, revegetats posteriorment amb branques vives de salicàcies en parada vegetativa recollides a
l'entorn de l'obra, plantades en els intersticis de l'escullera, mitjançant reblert dels buits amb terra vegetal de
l'obra, esmenada
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

8,300

8,550

70,965 C#*D#*E#*F#

14,000

8,550

119,700 C#*D#*E#*F#

1

Secció G:

2

marge esquerre

3

marge dret

4

Secció F:

5

marge esquerre

7,070

14,120

99,828 C#*D#*E#*F#

6

marge dret

8,980

14,120

126,798 C#*D#*E#*F#

0,000

7

0,000

8

0,000

9

0,000

10

0,000

11

0,000

12

0,000

13

0,000
TOTAL AMIDAMENT

6

G2241010
Num.

6

m2

Text

417,291

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

16,660

8,550

142,443 C#*D#*E#*F#

6,330

8,550

54,122 C#*D#*E#*F#

1

Secció G:

2

marge esquerre

3

marge dret

4

Secció F:

5

marge esquerre

12,670

14,120

178,900 C#*D#*E#*F#

6

marge dret

11,000

14,120

155,320 C#*D#*E#*F#

7

Secció E:

8

marge esquerre

12,900

9,800

126,420 C#*D#*E#*F#

9

marge dret

14,900

9,800

146,020 C#*D#*E#*F#

10

Secció D:

11

marge esquerre

13,160

12,880

169,501 C#*D#*E#*F#

12

marge dret

14,000

12,880

180,320 C#*D#*E#*F#

14

Secció G fins passera de la Doma

690,000

690,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1.843,046

Euro

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE TALUSSOS AL RIU CONGOST DEL TRAM ENTRE EL PONT DE CAN NOGUERA I
DE LA DOMA AL MUNICIPI DE LA GARRIGA (VALLÈS ORIENTAL)

AMIDAMENTS
7

FR7217G0

Num.

m2

Text

Pàg.:

Hidrosembra de barreja de llavors d'una mescla d'espècies herbàcies i arbustives autòctones (veure memòria
projecte) segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada
i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Secció G:

2

marge esquerre

2,900

8,550

24,795 C#*D#*E#*F#

3

marge dret

3,170

8,550

27,104 C#*D#*E#*F#

4

Secció F:

5

marge esquerre

5,450

14,120

76,954 C#*D#*E#*F#

6

marge dret

4,380

14,120

61,846 C#*D#*E#*F#

7

Secció E:

8

marge esquerre

7,000

9,800

68,600 C#*D#*E#*F#

9

marge dret

5,780

9,800

56,644 C#*D#*E#*F#

10

Secció D:

11

marge esquerre

7,460

12,880

96,085 C#*D#*E#*F#

12

marge dret

6,700

12,880

86,296 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

E2221222
Num.

m3

Text

498,324

Excavació de rases i pous de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb mecànics i càrrega mecànica sobre
camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Secció G (fixar geomalla C350)

0,300

0,300

8,550

2,000

1,539 C#*D#*E#*F#

2

Secció F (fixar geomalla C350)

0,300

0,300

14,120

2,000

2,542 C#*D#*E#*F#

3

Secció E (fixar geomalla C350)

0,300

0,300

9,800

2,000

1,764 C#*D#*E#*F#

4

Secció D (fixar geomalla C350)

0,300

0,300

12,880

2,000

2,318 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

FRI3C350
Num.

m2

Text

7

8,163

Subministrament i col·locació de geomalla permanent tipus C350 de NAG o similar
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Secció G:

2

marge esquerre

7,200

8,550

61,560 C#*D#*E#*F#

3

marge dret

3,170

8,550

27,104 C#*D#*E#*F#

4

Secció F:

5

marge esquerre

8,500

14,120

120,020 C#*D#*E#*F#

6

marge dret

7,000

14,120

98,840 C#*D#*E#*F#

7

Secció E:

8

marge esquerre

12,940

9,800

126,812 C#*D#*E#*F#

9

marge dret

10,840

9,800

106,232 C#*D#*E#*F#

10

Secció D:

11

marge esquerre

12,630

12,880

162,674 C#*D#*E#*F#

12

marge dret

11,180

12,880

143,998 C#*D#*E#*F#

0,000

0,000

0,000

Euro

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE TALUSSOS AL RIU CONGOST DEL TRAM ENTRE EL PONT DE CAN NOGUERA I
DE LA DOMA AL MUNICIPI DE LA GARRIGA (VALLÈS ORIENTAL)

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
10

F2R35035
Num.

m3

847,240

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Text

Tipus

[C]

[D]

900,000

1

Excavació

1.351,661

2

Reblert

-1.312,004

[E]

[F]

GR45595L

u

-1.312,004 C#+D#+E#+F#
939,657

Subministrament de Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l
AMIDAMENT DIRECTE

12

GR455B5L

u

300,000

Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l
AMIDAMENT DIRECTE

13

GR66222B

14

FRI4ESTA

15

FR93TAN1
Num.
1

u

200,000

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

u

AMIDAMENT DIRECTE

500,000

AMIDAMENT DIRECTE

500,000

Plantació d'estaca de vegetació arbustiva

m

Muntatge i col·locció barana de fusta desmuntada abans d'iniciar l'obra

Text

Tipus

Tram 2

[C]

[D]

[E]

[F]

45,350

1

01
03

GRF13250
Num.

u

Text

45,350

PRESSUPOST TALUSSOS CONGOST - LA GARRIGA
PLA DE MANTENIMENT

Reg d'arbust amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 25 l i amb un recorregut
fins al punt de càrrega no superior a 2 km. Refer el clot cada 2 regs.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Tram 1

290,000

5,000

1.450,000 C#*D#*E#*F#

2

Tram 2

500,000

5,000

2.500,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

45,350 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

2.251,661 C#+D#+E#+F#

TOTAL AMIDAMENT
11

GRHERB
Num.
1

Text

Tram 1

m2

8

3.950,000

Aplicació de tractament herbicida (Glifosat) per rebrots de la Robinia pseudoacacia i Arundo donax
Tipus

[C]

350,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

350,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS
2

Pàg.:

Tram 2

600,000

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

3

GR111TRI
Num.

Text

m2

9

950,000

Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa i
trituració de les restes in-situ
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Tram 1

350,000

350,000 C#*D#*E#*F#

2

Tram 2

600,000

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

950,000

Euro
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

1

P-1

E221CANY

m2

Eliminació de canya, desbrossada de la part aèria amb mitjans mecànics, per a continuació
procedir amb l'arrencat del rizoma. Posteriorment, extracció de la part aèria i del sistema de
rizomes fins a 0,5 m de profunditat amb retroexcavadora, i amb suport d'un equip humà (3
persones) rastrejant la superfície remoguda per extreure algun rizoma restant. Fer cúmuls de
tot el material extret mitjançant maquinària i transport a abocador. Incloent gestió a abocador.
(DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

10,29

€

P-2

E2221222

m3

Excavació de rases i pous de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb mecànics i càrrega
mecànica sobre camió
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

6,62

€

P-3

E225TAL1

m3

Reblert terra de l'obra, en tongades de 25 cm com a màxim
(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

1,51

€

P-4

F2R35035

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

2,26

€

P-5

F7B451D0C72Q m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,
col·locat sense adherir. Article: ref. 710033 de la sèrie Danofelt PY de DANOSA
(UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

1,86

€

P-6

FR7217G0

m2

Hidrosembra de barreja de llavors d'una mescla d'espècies herbàcies i arbustives autòctones
(veure memòria projecte) segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de
fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 500 a 2000 m2
(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

1,65

€

P-7

FR93TAN0

m

Desmuntar barana de fusta existent a la zona d'obres ubicada al cap de talús
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

10,59

€

P-8

FR93TAN1

m

Muntatge i col·locció barana de fusta desmuntada abans d'iniciar l'obra
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

12,85

€

P-9

FRI33451

m2

Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en un terreny
preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús inferior a 4 m,
fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm,
amb una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació
(CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)

5,20

€

P-10

FRI3C350

m2

Subministrament i col·locació de geomalla permanent tipus C350 de NAG o similar
(VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)

8,10

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

2

6,03

€

Escullera revegetada, feta amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes col·locats
amb pala carregadora, revegetats posteriorment amb branques vives de salicàcies en parada
vegetativa recollides a l'entorn de l'obra, plantades en els intersticis de l'escullera, mitjançant
reblert dels buits amb terra vegetal de l'obra, esmenada
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

64,76

€

m3

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

2,42

€

G221MOVI

m3

Realització de rampa per accés a la llera per la maquinària
(QUATRE-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

407,38

€

P-15

G2241010

m2

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

1,64

€

P-16

G3J22810

m3

Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora
(TRENTA-SET EUROS AMB TRES CENTIMS)

37,03

€

P-17

GRHERB

m2

Aplicació de tractament herbicida (Glifosat) per rebrots de la Robinia pseudoacacia i Arundo
donax
(ZERO EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

0,90

€

P-18

GR111TRI

m2

Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa i trituració de les restes in-situ
(UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)

1,08

€

P-19

GR116TRI

m2

Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de
martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60
cm, amb un mínim de dues passades de màquina. Incloent tala controlada directa d'arbre de
port mitjà i/o gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km).

2,69

€

3,41

€

P-11

FRI4ESTA

u

Plantació d'estaca de vegetació arbustiva
(SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)

P-12

FRI4U162

m3

P-13

G2214101

P-14

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

P-20

GR45595L

u

Subministrament de Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l
(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

3

P-21

GR455B5L

u

Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l
(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

3,41

€

P-22

GR66222B

u

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
(TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

3,25

€

P-23

GRF13250

u

Reg d'arbust amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 25 l i
amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km. Refer el clot cada 2 regs.
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

0,83

€

Girona, desembre del 2014
L´autor del projecte,

Josep Aleix Comas i Herrera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 18188
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

E221CANY

1

Eliminació de canya, desbrossada de la part aèria amb mitjans mecànics, per a continuació
procedir amb l'arrencat del rizoma. Posteriorment, extracció de la part aèria i del sistema de
rizomes fins a 0,5 m de profunditat amb retroexcavadora, i amb suport d'un equip humà (3
persones) rastrejant la superfície remoguda per extreure algun rizoma restant. Fer cúmuls de
tot el material extret mitjançant maquinària i transport a abocador. Incloent gestió a abocador.

10,29

€

Altres conceptes

10,29000

€

Excavació de rases i pous de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

6,62

€

Altres conceptes

6,62000

€

Altres conceptes

1,51
1,51000

€
€

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

2,26

€

Altres conceptes

2,26000

€

F7B451D0C m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,
col·locat sense adherir. Article: ref. 710033 de la sèrie Danofelt PY de DANOSA

1,86

€

B7B151D0C72 m2

Geotèxtil no-teixit de polièster 150 g/m2, lligat mecànicament per mitjà d'agullonament,
Altres conceptes

0,57200
1,28800

€
€

FR7217G0

Hidrosembra de barreja de llavors d'una mescla d'espècies herbàcies i arbustives autòctones
(veure memòria projecte) segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de
fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 500 a 2000 m2

1,65

€

E2221222

E225TAL1

F2R35035

m2

Pàg.:

m3

m3

m3

m2

Reblert terra de l'obra, en tongades de 25 cm com a màxim

BR3A7000

kg

Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent

0,19830

€

B0111000

m3

Aigua

0,00258

€

BR3PAN00

kg

Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta

0,20000

€

BR361100

kg

Estabilitzant sintètic de base acrílica

0,40095

€

BR34J000

kg

Bioactivador microbià

0,10770

€

BR4U1J00

kg

Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor,
Altres conceptes

0,58660
0,15387

€
€

Altres conceptes

10,59
10,59000

€
€

Altres conceptes

12,85
12,85000

€
€

5,20

€

FR93TAN0

FR93TAN1

FRI33451

m

m

m2

Desmuntar barana de fusta existent a la zona d'obres ubicada al cap de talús

Muntatge i col·locció barana de fusta desmuntada abans d'iniciar l'obra

Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en un terreny
preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús inferior a 4 m,
fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm,
amb una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

BRI31340

P-10

FRI3C350

m2

m2

BRI3C350

m2

Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400 g/m2, cosida en les due
Altres conceptes
Subministrament i col·locació de geomalla permanent tipus C350 de NAG o similar
Geomalla permanent tipus C350 de NAG o similar
Altres conceptes

P-11

P-12

P-13

P-14

P-15

P-16

P-17

FRI4ESTA

u

Plantació d'estaca de vegetació arbustiva

P-19

2

1,26500
3,93500

€
€

8,10

€

4,02500
4,07500

€
€

6,03

€

BRIRE228

u

Estaca llenyosa no ramificada de dos o més anys, d'espècies arbustives autòctones, a
Altres conceptes

0,80000
5,23000

€
€

FRI4U162

m3

Escullera revegetada, feta amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes col·locats
amb pala carregadora, revegetats posteriorment amb branques vives de salicàcies en parada
vegetativa recollides a l'entorn de l'obra, plantades en els intersticis de l'escullera, mitjançant
reblert dels buits amb terra vegetal de l'obra, esmenada

64,76

€

BR341210

m3

Compost de classe II, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel

0,28830

€

BRIRE229

u

Estaca llenyosa no ramificada de dos o més anys, d'espècies arbustives autòctones, a

3,84000

€

B0442800

t

Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes
Altres conceptes

25,60250
35,02920

€
€

G2214101

m3

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

2,42

€

Altres conceptes

2,42000

€

Altres conceptes

407,38
407,38000

€
€

Altres conceptes

1,64
1,64000

€
€

G221MOVI

G2241010

m3

m2

Realització de rampa per accés a la llera per la maquinària

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

G3J22810

m3

Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

37,03

€

B0442800

t

Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes
Altres conceptes

22,53020
14,49980

€
€

GRHERB

m2

Aplicació de tractament herbicida (Glifosat) per rebrots de la Robinia pseudoacacia i Arundo
donax

0,90

€

B5HERB

u

0,20000
0,70000

€
€

Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense
recollir la brossa i trituració de les restes in-situ

1,08

€

Altres conceptes

1,08000

€

Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència amb desbrossadora de
martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60
cm, amb un mínim de dues passades de màquina. Incloent tala controlada directa d'arbre de
port mitjà i/o gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20
km).

2,69

€

Herbicida Glisofat
Altres conceptes

P-18

Pàg.:

GR111TRI

GR116TRI

m2

m2
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-20

Pàg.:

B2RA9TD0

t

Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especi

0,73776

€

B2RA9SB0

t

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials a
Altres conceptes

0,36000
1,59224

€
€

3,41

€

3,41000
0,00000

€
€

3,41

€

3,41000
0,00000

€
€

3,25

€

GR45595L

u

BR45595L

Subministrament de Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l
u

Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l
Altres conceptes

P-21

GR455B5L

u

BR455B5L

Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l
u

Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l
Altres conceptes

P-22

P-23

3

GR66222B

u

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

B0111000

m3

Aigua

0,00645

€

BR341150

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m
Altres conceptes

0,16370
3,07985

€
€

Reg d'arbust amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 25 l i
amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km. Refer el clot cada 2 regs.

0,83

€

0,03225
0,79775

€
€

GRF13250

B0111000

u

m3

Aigua
Altres conceptes

Girona, desembre del 2014
L´autor del projecte,

Josep Aleix Comas i Herrera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 18188
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost Talussos Congost - La Garriga

Capítol

01

TRAM 1

Titol 3

01

Treballs previs

1 FR93TAN0

m

Desmuntar barana de fusta existent a la zona d'obres ubicada al cap
de talús (P - 7)

2 G221MOVI

m3

Realització de rampa per accés a la llera per la maquinària (P - 14)

3 GR116TRI

m2

Desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència
amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2
m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm, amb un mínim de
dues passades de màquina. Incloent tala controlada directa d'arbre de
port mitjà i/o gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km).

10,59

107,300

1

1.136,31

407,38

1,000

407,38

2,69

790,000

2.125,10

(P - 19)
TOTAL

Titol 3

01.01.01

3.668,79

Obra

01

Pressupost Talussos Congost - La Garriga

Capítol

01

TRAM 1

Titol 3

02

Actuacions

1 G2214101

m3

2 E225TAL1

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 13)

2,42

3.051,900

7.385,60

Reblert terra de l'obra, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 3)

1,51

611,600

923,52

3 F7B451D0C72Q m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir. Article: ref. 710033 de la sèrie
Danofelt PY de DANOSA (P - 5)

1,86

1.472,676

2.739,18

4 G3J22810

m3

Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 16)

37,03

1.018,160

37.702,46

5 FRI4U162

m3

Escullera revegetada, feta amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200
kg de pes col·locats amb pala carregadora, revegetats posteriorment
amb branques vives de salicàcies en parada vegetativa recollides a
l'entorn de l'obra, plantades en els intersticis de l'escullera, mitjançant
reblert dels buits amb terra vegetal de l'obra, esmenada (P - 12)

64,76

1.371,485

88.817,37

6 G2241010

m2

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 15)

1,64

581,200

953,17

7 FR7217G0

m2

Hidrosembra de barreja de llavors d'una mescla d'espècies herbàcies i
arbustives autòctones (veure memòria projecte) segons NTJ 07N, amb
una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (P - 6)

1,65

457,240

754,45

8 E2221222

m3

Excavació de rases i pous de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix,
amb mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 2)

6,62

9,630

63,75

9 FRI33451

m2

Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400 g/m2,
col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 %
i amb una llargària de talús inferior a 4 m, fixada amb grapes d'acer
corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb
una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de
fixació (P - 9)

5,20

457,240

2.377,65

10 F2R35035

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 4)

2,26

2.471,620

5.585,86

euros

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE TALUSSOS AL RIU CONGOST DEL TRAM ENTRE EL PONT DE CAN NOGUERA I
DE LA DOMA AL MUNICIPI DE LA GARRIGA (VALLÈS ORIENTAL)

PRESSUPOST

Pàg.:

2

11 GR45595L

u

Subministrament de Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100
cm, en contenidor de 3 l (P - 20)

3,41

174,000

593,34

12 GR455B5L

u

Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l (P - 21)

3,41

116,000

395,56

13 GR66222B

u

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 22)

3,25

290,000

942,50

6,03

290,000

1.748,70

12,85

107,300

1.378,81

14 FRI4ESTA

u

Plantació d'estaca de vegetació arbustiva (P - 11)

15 FR93TAN1

m

Muntatge i col·locció barana de fusta desmuntada abans d'iniciar l'obra
(P - 8)

TOTAL

Titol 3

01.01.02

152.361,92

Obra

01

Pressupost Talussos Congost - La Garriga

Capítol

02

TRAM 2

Titol 3

01

Treballs previs

1 FR93TAN0

m

Desmuntar barana de fusta existent a la zona d'obres ubicada al cap
de talús (P - 7)

2 G221MOVI

m3

Realització de rampa per accés a la llera per la maquinària (P - 14)

3 E221CANY

m2

Eliminació de canya, desbrossada de la part aèria amb mitjans
mecànics, per a continuació procedir amb l'arrencat del rizoma.
Posteriorment, extracció de la part aèria i del sistema de rizomes fins a
0,5 m de profunditat amb retroexcavadora, i amb suport d'un equip
humà (3 persones) rastrejant la superfície remoguda per extreure
algun rizoma restant. Fer cúmuls de tot el material extret mitjançant
maquinària i transport a abocador. Incloent gestió a abocador. (P - 1)

TOTAL

Titol 3

10,59

45,350

407,38

1,000

407,38

10,29

1.800,000

18.522,00

01.02.01

19.409,64

Obra

01

Pressupost Talussos Congost - La Garriga

Capítol

02

TRAM 2

Titol 3

02

Actuacions

1 G2214101

m3

2 E225TAL1

m3

480,26

Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 13)

2,42

1.351,661

3.271,02

Reblert terra de l'obra, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 3)

1,51

1.312,004

1.981,13

3 F7B451D0C72Q m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir. Article: ref. 710033 de la sèrie
Danofelt PY de DANOSA (P - 5)

1,86

492,168

915,43

4 G3J22810

m3

Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 16)

37,03

886,909

32.842,24

5 FRI4U162

m3

Escullera revegetada, feta amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200
kg de pes col·locats amb pala carregadora, revegetats posteriorment
amb branques vives de salicàcies en parada vegetativa recollides a
l'entorn de l'obra, plantades en els intersticis de l'escullera, mitjançant
reblert dels buits amb terra vegetal de l'obra, esmenada (P - 12)

64,76

417,291

27.023,77

6 G2241010

m2

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 15)

1,64

1.843,046

3.022,60

7 FR7217G0

m2

Hidrosembra de barreja de llavors d'una mescla d'espècies herbàcies i
arbustives autòctones (veure memòria projecte) segons NTJ 07N, amb
una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (P - 6)

1,65

498,324

822,23

euros

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE TALUSSOS AL RIU CONGOST DEL TRAM ENTRE EL PONT DE CAN NOGUERA I
DE LA DOMA AL MUNICIPI DE LA GARRIGA (VALLÈS ORIENTAL)

PRESSUPOST

Pàg.:

3

8 E2221222

m3

Excavació de rases i pous de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix,
amb mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 2)

6,62

8,163

54,04

9 FRI3C350

m2

Subministrament i col·locació de geomalla permanent tipus C350 de
NAG o similar (P - 10)

8,10

847,240

6.862,64

10 F2R35035

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 4)

2,26

939,657

2.123,62

11 GR45595L

u

Subministrament de Salix cinerea ssp. oleifolia d'alçària de 80 a 100
cm, en contenidor de 3 l (P - 20)

3,41

300,000

1.023,00

12 GR455B5L

u

Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l (P - 21)

3,41

200,000

682,00

13 GR66222B

u

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 22)

3,25

500,000

1.625,00

6,03

500,000

3.015,00

12,85

45,350

582,75

14 FRI4ESTA

u

Plantació d'estaca de vegetació arbustiva (P - 11)

15 FR93TAN1

m

Muntatge i col·locció barana de fusta desmuntada abans d'iniciar l'obra
(P - 8)

TOTAL

Titol 3

01.02.02

85.846,47

Obra

01

Pressupost Talussos Congost - La Garriga

Capítol

03

PLA DE MANTENIMENT

1 GRF13250

u

Reg d'arbust amb mànega connectada a camió cisterna, amb una
aportació mínima de 25 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no
superior a 2 km. Refer el clot cada 2 regs. (P - 23)

0,83

3.950,000

3.278,50

2 GRHERB

m2

Aplicació de tractament herbicida (Glifosat) per rebrots de la Robinia
pseudoacacia i Arundo donax (P - 17)

0,90

950,000

855,00

3 GR111TRI

m2

Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç amb
capçal de fil o disc, sense recollir la brossa i trituració de les restes
in-situ (P - 18)

1,08

950,000

1.026,00

TOTAL

Capítol

01.03

5.159,50

euros

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE TALUSSOS AL RIU CONGOST DEL TRAM ENTRE EL PONT DE CAN NOGUERA I
DE LA DOMA AL MUNICIPI DE LA GARRIGA (VALLÈS ORIENTAL)

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 3: Titol 3
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3
01.01.01
Treballs previs
3.668,79
Titol 3

01.01.02

Actuacions

152.361,92

Capítol

01.01

TRAM 1

156.030,71

Titol 3

01.02.01

Treballs previs

19.409,64

Titol 3

01.02.02

Actuacions

85.846,47

Capítol

01.02

TRAM 2

105.256,11

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
261.286,82
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
TRAM 1
156.030,71
Capítol

01.02

TRAM 2

Capítol

01.03

PLA DE MANTENIMENT

Obra

01

Pressupost Talussos Congost - La Garriga

105.256,11
5.159,50
266.446,32

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
266.446,32
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost Talussos Congost - La Garriga
266.446,32
266.446,32

euros

PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE TALUSSOS AL RIU CONGOST DEL TRAM ENTRE EL PONT DE CAN NOGUERA I
DE LA DOMA AL MUNICIPI DE LA GARRIGA (VALLÈS ORIENTAL)

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

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

266.446,32

13 % Despeses generals SOBRE 266.446,32....................................................................

34.638,02

6 % Benefici industrial SOBRE 266.446,32........................................................................

15.986,78

€

317.071,12

21 % IVA SOBRE 317.071,12............................................................................................

66.584,94

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
tres-cents vuitanta-tres mil sis-cents cinquanta-sis euros amb sis centims
Girona, desembre del 2014
L´autor del projecte,

Josep Aleix Comas i Herrera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 18188

383.656,06

