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1.1. OBJECTE DEL PROJECTE
El present Projecte de Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera
B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1, té
per objecte bàsic definir les mesures de restauració ambiental dels talussos
resultants de les obres de clau: MB-06045 "Millora local. Ponts i estructures.
Viaducte sobre el rec de la Muga. Carretera B-402, PK 15+140 al 15+900. Tram:
La Pobla de Lillet", entre el Pk 15+500 i 16+000.

1.2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ DEL PROJECTE
L’àmbit d’actuació del present projecte de restauració ambiental són els espais
afectats durant les obres de millora de la carretera B-402 entre el Pk 15+500 i
16+000, al terme municipal de la Pobla de Lillet, a la comarca del Berguedà. Es
planteja la restauració dels diferents espais alterats durant les obres d’execució
de la carretera, talussos en desmunt, espais planers adjacents a la carretera,
espais alterats per l’execució del viaducte, espai ocupat per l’antiga carretera i un
antic abocador de terres sobrants de l’obra. Hi ha espais que tot i haver estat
alterats per les obres es troben actualment, en un estat de revegetació prou
avançat, i per tant, se’n descarten actuacions complementaries de restauració
(desmunt en terraplè i monticle).
Concretament, l’àmbit d’actuació del present projecte, on es defineixen les
mesures de restauració ambiental més adients, són les següents:


Desmunt 1 (PK 0+000 a 0+110)

Es tracta d’un talús en desmunt, que presenta una berma o rampa de treball
pavimentada a la part basal (entre el PK 0+070 i 0+110). Aquesta berma
pavimentada no es recull al projecte constructiu, i per tant, no es disposa de
perfils reals. Dins aquest talús en desmunt s’han identificat zones amb diferent
morfologia: una zona entre el pk 0+000 i 0+050; una altre entre el pk 0+050 i
0+060; i una altre entre el pk 0+060 i 0+110 (on es localitza la berma). Tenint en
compte l’estat de cada zona, es plateja que es necessari actuar en la zona del pk
0+050 i 0+060 (zona 1.1) i entre el pk 0+060 i 0+110 (zona 1.2).
Segons la topografia disponible la zona d’actuació 1.1 es correspon a un tram de
talús que té una longitud de 8m i una alçada d’uns 7,2m. Actualment té un
pendent del 1H:1,5V.
La zona d’actuació 1.2 es correspon a un tram de talús que té una longitud de
40m i una alçada d’uns 8m. Actualment té un pendent del 1H:1V a la part superior

(primers 5m), una berma intermitja de 4,4m i un talús amb pendent 2H:3V a la
part basal.
Es tracta de talussos amb problemes erosius degut al material (margues) i el fort
pendent que presenten actualment.


Desmunt 2 (PK 0+200 a 0+290)

Es tracta d’un talús en desmunt, que presenta una berma pavimentada a la part
basal (al llarg de tot el talús), que no es recull al projecte constructiu.
Segons la topografia disponible es correspon a talús que té una longitud de 90m i
una alçada d’uns 18m. Actualment té un pendent del 1H:1,5V a la part superior
(primers 14m d’alçada), una berma intermitja de 3m i un talús amb pendent 2H:3V
a la part basal.
Es tracta d’un talús de grans dimensions, i fort pendent, que pot patir problemes
erosius degut al material (margues) i el fort pendent que presenta actualment.


Zona plana

Es tracta d’un espai planer que es correspon a un antic tram de carretera, davant
del desmunt del PK 0+000 a 0+110, a l’altre cantó de l’actual carretera.
Actualment s’hi troba una coberta herbàcia escassa, i algun peu arbustiu aïllat.


Sota viaducte

Es tracta de diverses superfícies que es van veure afectades durant l’execució de
les piles del viaducte. S’ha observat que els estreps de la traça del projecte
constructiu no s’ajusten a la realitat. Actualment s’hi troba una coberta herbàcia
escassa, i algun peu arbustiu aïllat.


Antiga carretera B-402 i antic abocador

La construcció del viaducte ha deixat en desús dos trams de l’antiga carretera: un
de 150 m situat al nord (tram curt) i un de 400 m al sud (tram llarg) que finalitza a
la zona 1.2 d’actuació (desmunt del pk 0+060 al 0+110). Actualment aquest tram
de carretera es troba encara pavimentat, amb barreres i senyals de trànsit. Així
mateix, adjacent al tram llarg de l’antiga carretera hi ha un espai antigament
utilitzat com abocador de terres (anterior al projecte d’execució de la carretera,
segons imatges del ICC de l’any 2005); que presenta una cobertura vegetal molt
escassa (especies herbàcies i algunes d’arbustives). Aquest espai és força visible
des del viaducte de l’actual carretera.
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1.3. ANTECEDENTS

- Procurar l'estabilització i la protecció dels talussos enfront l'erosió mitjançant,
hidrosembres, plantacions i tècniques de bioenginyeria.

Per a la realització del present projecte amb clau PC.MB-06045-C1, s'han tingut
en compte els següents documents:

- Adequar el terreny previ als treballs de revegetació.

- Ordre d’estudi del Projecte constructiu Millora local. Mesures correctores
ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de
Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1 de 9 d’octubre de 2017.

- Afavorir l’estabilització dels punts de fort pendent dels talussos mitjançant
malles orgàniques (iute), i facilitar el desenvolupament de la vegetació en
aquests punts.

- Projecte constructiu Millora local. Ponts i estructures. Viaducte sobre el rec de
la Muga. Carretera B-402, PK 15+140 al 15+900. Tram: La Pobla de Lillet,
amb clau: MB-06045, de juny de 2006.
- Projecte constructiu Millora general. Condicionament de les carreteres GI-401
de Campdevànol a Gombrèn, GI-402 de Gombrèn a La Pobla de Lillet i B-402
de Guardiola de Berguedà a La Pobla de Lillet. Tram: Campdevànol –
Guardiola de Berguedà, amb clau: AC-00021, de novembre de 2002.
- Acord de 3 de maig de 2002, de Declaració d'impacte ambiental del projecte
Millora general. Condicionament de les carreteres GI-401 de Campdevànol a
Gombrèn, GI-402 de Gombrèn a la Pobla de Lillet i B-402 de Guardiola de
Berguedà a la Pobla de Lillet. Tram: Campdevànol - Guardiola de Berguedà,
en els termes municipals de Ripoll, Campdevànol, Gombrèn, La Pobla de
Lillet, Guardiola de Berguedà i Sant Julià de Cerdanyola, promogut i tramitat
per la Direcció General de Carreteres
- Estudi d’Impacte Ambiental Millora general. Condicionament de les carreteres
GI-401 de Campdevànol a Gombrèn, GI-402 de Gombrèn a La Pobla de Lillet i
B-402 de Guardiola de Berguedà a La Pobla de Lillet. Tram: Campdevànol –
Guardiola de Berguedà. Clau: AC-00021, amb clau: IA-AC-00021, de 25 d’abril
de 2001.

1.4. OBJECTIUS DEL PROJECTE
El present projecte té com a objecte definir les actuacions de restauració ambiental i
paisatgística dels espais alterats en l’execució de l’obra de millora de la carretera B402 entre el Pk 15+500 i 16+000.
Els objectius específics a assolir pel projecte són:
- Modificar els pendents existents massa elevats d’alguns talussos, en els casos
en que sigui tècnicament viable, per tal d’obtenir pendents aptes per a la
restauració.

- Revegetar mitjançant hidrosembres i plantacions, les zones planes, zones
afectades pel viaducte, trams d’antiga carretera en desús, antic abocador, i en
general totes les superfícies afectades per l’obra.
- Afavorir la integració paisatgística de l’espai mitjançant plantacions d'arbres i
arbusts autòctons.

1.5. COMPLIMENT DE LES PRESCRIPCIONS AMBIENTALS
En data juliol de 2019, Infraestructures.cat encarrega a EGAM S.L. la redacció del
present projecte a fi de complir amb les prescripcions establertes a l’Ordre
d’estudi: Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK
15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet de 9 d’octubre de 2017 (veure
Antecedents Annex 1)
Val a dir que també s’ha tingut en compte:


l’Acord de 3 de maig de 2002, de Declaració d'impacte ambiental del projecte
Millora general. Condicionament de les carreteres GI-401 de Campdevànol a
Gombrèn, GI-402 de Gombrèn a la Pobla de Lillet i B-402 de Guardiola de
Berguedà a la Pobla de Lillet. Tram: Campdevànol - Guardiola de Berguedà,
en els termes municipals de Ripoll, Campdevànol, Gombrèn, La Pobla de
Lillet, Guardiola de Berguedà i Sant Julià de Cerdanyola, promogut i tramitat
per la Direcció General de Carreteres.



Estudi d’Impacte Ambiental Millora general. Condicionament de les carreteres
GI-401 de Campdevànol a Gombrèn, GI-402 de Gombrèn a La Pobla de Lillet i
B-402 de Guardiola de Berguedà a La Pobla de Lillet. Tram: Campdevànol –
Guardiola de Berguedà. Clau: AC-00021, amb clau: IA-AC-00021, de 25 d’abril
de 2001.

Per últim, afegir que per a la redacció del present projecte s’ha tingut en compte la
legislació d’àmbit comunitari, estatal, autonòmic, supramunicipal i municipal
vigent. Al Document 3. Plec de prescripcions tècniques es detalla la relació de la
normativa, normes, instruccions i disposicions aplicables.
L’Annex 2. Qualitat i Medi Ambient desenvolupa aquest contingut.
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1.6. DESCRIPCIÓ I PRINCIPALS CONDICIONANTS AMBIENTALS

cerrioide); també s’hi poden trobar altres espècies arbòries, com l’avellaner
(Corylus avellana).

El present projecte se situa al municipi de la Pobla de Lillet, comarca del
Berguedà, prop del límit est del terme municipal. La Pobla de Lillet és un poble del
Prepirineu situat a la vall de Lillet, al sector nord-oriental del Berguedà.
Concretament, l’àmbit del projecte es localitza al llarg de la carretera B-402, entre
el pk 15+140 i 15+480 d’aquesta carretera, en un tram on s’ha executat un
viaducte per a millorar la carretera salvant el pas pel rec de la Muga.

En zones d’obaga, i concretament a les valls que formen els recs existents, s’hi
troba la roureda, on la coberta arbòria es troba dominada pel roure martinenc
(Quercus humilis) i roure cerrioide (Quercus cerrioide); també s’hi poden trobar
altres espècies arbòries, com són l’auró negre (Acer monspessulanum), que hi és
força abundant, i la blada (Acer opalus).

L’espai s’ubica a la vall de Lillet, en una zona amb relleu ondulat, amb petits
monticles que presenten cotes a l’entorn dels 1.030-1040m, i una zona petita vall
per on transcorre el rec de la Muga (1.000m), poc abans d’unir-se amb el Torrent
de Montbardó. Pel que fa als materials geològics, s’hi troben principalment
margues i margocalcàries noduloses amb algun nivell de gres (Formació
Armàncies. Cuisià-Lutecià), amb intercalacions de calcàries bioclàstiques (Eocè
inferior mitjà).

Pel que fa a l’estrat arbustiu, és similar en les dues formacions, i s’hi troba el boix
(Buxus sempervivens), que és més abundant en zones d’obaga, i el corner
(Amelanchier ovalis) principalment.

L’àmbit d’actuació del projecte s’inclou segons l’Atles Climàtic de Catalunya, en
un clima subhumit (B2) de 40 a 60, amb una altitud d’uns 1.030 m sobre el nivell
del mar, compta amb una precipitació anual d’entre 950-1000 mm, i una
temperatura mitjana anual d’entre 10-11 ºC. Cal destacar que el dèficit hídric
anual és de 0 mm i el regim pluviomètric en aquesta zona es de tipus ETPH, sent
l’estació estival la més plujosa, i l’hivern la més seca.
Paisatgísticament, es tracta d’una ambient forestal, alterat únicament per la
presencia de la carretera i per petites zones sense coberta arbòria (camps de
conreu o pastura). S’hi troba en general una coberta arbòria densa, on hi
predomina la pineda de pi roig, amb peus de roure martinenc. La pineda ha
substituït en molts casos la vegetació potencial de la zona, que és la roureda, la
qual es troba formant petites clapes en zones d’obaga.
Concretament, pel que fa a l’àmbit d’estudi s’hi troben les següents unitats de
vegetació i usos del sòl:
-

Pineda de pi roig (Pinus sylvestris)
Roureda de roure martinenc (Quercus humilis)
Zones alterades o denudades: talussos de la carretera, camins i
accessos.
Zones artificilitzades: carretera en desús i actual carretera B-402.

Pel que fa a les espècies vegetals, la pineda de pi roig, està formada per una
coberta arbòria on hi predomina el pi roig (Pinus sylvestris), acompanyada en
menor mesura per roure martinenc (Quercus humilis) i roure cerrioide (Quercus

Finalment, a l’estrat herbaci s’hi troba de forma abundant la gatosa (Genista
scorpius), la botja blanca (Dorycnium pentaphylum), la farigola (Thymus vulgaris) i
la lavanda (Lavandula latifolia),en espais més assolellats, la pimpinella petita
(Sanguisorba minor) i la festuca rogenca (Festuca rubra).
No es detecten espècies exòtiques ni introduïdes en l’àmbit del projecte.
Pel que fa al patrimoni natural, l’àmbit s’inclou dins l’espai del Pla de recuperació
del trencalòs (Gypaetus barbatus) i dins les Zones de protecció per a l'avifauna
per reduir riscos d’electrocució. També es troba dins l’àrea privada de caça del
Catllaràs (matrícula B-10336)
Per altra banda, el rec de la Muga, s’inclou com a massa d’aigua, en zones de
salmònids (baixa muntanya), que s’estén per bona part del Prepirineu i del
Pirineu.
L’àmbit se situa entre l’espai PEIN i Xarxa Natura 2000 de les Serres del Cadí-El
Moixeró (al nord-oest de l’àmbit), que és també Parc Natural, l’espai PEIN i Xarxa
Natura 2000 de Montgrony (al nord-est de l’àmbit), l’espai de la Serra del Catllaràs
(al sud-oest de l’àmbit), i els Rasos de Tubau (al sud-est de l’àmbit); però no
s’inclou en cap d’aquests espais protegits. No afecta tampoc cap Espai d’interès
geològic, ni cap HIC (hàbitat d’interès comunitari), classificat a l’Annex I de la
Directiva 92/43/CEE;
Finalment, recalcar que adjacent a l’àmbit del projecte (pk 16+000) s’hi troba un
espai inclòs a l’Inventari del Patrimoni Cultural Català, i concretament a l’Inventari
de Jaciments Arqueològics: el Forn de la Pobla de Lillet
L’Annex 4. Estudi del medi detalla tota aquesta informació.
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1.7. DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS ADOPTADES
L’àmbit d’actuació són els espais afectats durant les obres de millora de la
carretera B-402 que se situen concretament entre el Pk 15+140 i 15+480. Es
planteja la restauració dels diferents espais alterats durant les obres d’execució
de la carretera: talussos en desmunt, corresponents al desmunt 1.1 (pk 0+0500+060), desmunt 1.2 (pk 0+060-0+110) i desmunt 2 (pk 200-290); espais planers
adjacents a la carretera (pk 0+000-0+110), espais alterats per l’execució del
viaducte (entorn dels estreps i zones d’accés), l’espai ocupat per l’antiga carretera
en desús i un antic abocador de l’obra. Hi ha espais que tot i haver estat alterats
per les obres es troben actualment en un estat de revegetació prou avançat, i per
tant, se’n descarten actuacions complementaries d’integració paisatgística
(desmunt en terraplè i monticle).
Pel que fa als talussos en desmunt es preveuen actuacions d’adequació
morfològica que permetin reduir el pendent del talús, o com a mínim d’una part
d’aquest, per tal de poder-hi realitzar posteriorment actuacions de revegetació.
Les actuacions es plantegen segons l’alçada del talús, i la possibilitat tècnica
d’actuar-hi sense malmetre més l’entorn. Concretament es preveu:
Zona
d’actuació

Situació actual

Proposta d’adequació
morfològica del terreny
Talús d’uns 7m d’alçada amb un Talús amb un pendent a la part
pendent 1H:1,5V
basal de 3H:2V, una berma
Desmunt 1.1
intermitja de 0,8m d’amplada i un
talús superior amb pendent 3H:2V
Talús d’uns 8m d’alçada amb un Talús amb pendent uniforme del
pendent a la part basal del 3H:2V.
Desmunt 1.2 2H:3V, una berma intermitja de
4,4m d’amplada i un talús
superior amb pendent 1H:1V
Talús d’uns 18m d’alçada amb Entramat Loricata i talús amb un
un pendent a la part basal del pendent 3H:2V a continuació, una
2H:3V, una berma intermitja de berma
intermitja
de
0,8m
Desmunt 2
3m d’amplada i un talús superior d’amplada i un talús superior amb
amb pendent 1H:1,5V
el pendent original (1H:1,5V) per la
dificultat d’accés (18m d’alçada).

A la resta de zones, a banda de l’estesa de terra vegetal generalitzada a tots els
espais on es preveuen plantacions, es preveuen les següents actuacions:
Zona
d’actuació
Zona plana

Situació actual
Espai amb una
planera adequada
restauració

Proposta d’adequació
morfològica del terreny
morfologia Subsolament de terreny compacte
per a la

Zona
d’actuació
Sota
viaducte

Antiga
carretera i
abocador

Situació actual

Proposta d’adequació
morfològica del terreny
Espai amb una morfologia en Subsolament de terreny compacte
general adequada per a la +Retalusat
restauració, tot i que presenta
algunes zones amb superfícies
irregulars
Espai amb una morfologia en Terraplenat
general adequada per a la
restauració

Per tal de millorar la integració paisatgística de la zona, es preveuen
actuacions de revegetació, com són la hidrosembra de tots els espais a
revegetar, i les següents plantacions i actuacions de bioenginyeria:
Zona
d’actuació

Situació actual

Proposta de revegetació i bioenginyeria

Talús d’uns 7m d’alçada Plantacions arbustives (P2B) al talús
Desmunt 1.1 totalment denudat
superior i inferior, i plantació lineal arbòria
(P1A) a la berma intermitja
Talús d’uns 8m d’alçada Plantacions arbòria i arbustiva (P3A+P3B)
Desmunt 1.2
totalment denudat
en tot el talús.
Talús d’uns 18m d’alçada Entramat Loricata (que inclou plantacions)
totalment denudat
i plantacions arbustives (P2B) al talús a
continuació i plantació lineal arbòria (P1A)
Desmunt 2
instal·lació de malla de iute al talús
superior.
Zona plana
Sota
viaducte
Antiga
carretera i
abocador

Espai
amb
coberta Plantació arbòria i arbustiva (P4a+P4b) en
herbàcia i alguns peus tot l’espai
arbustius aïllats
Espai
amb
coberta
herbàcia i alguns peus
arbustius aïllats
Antiga carretera: espai
pavimentat.
Abocador: espai amb
coberta herbàcia i alguns
peus arbustius aïllats

Plantació arbòria i arbustiva (P4a+P4b) en
tot l’espai
Plantació arbòria i arbustiva P4a+P4b, en
la meitat solell del tram llarg de l’antiga
carretera i l’antic abocador, i plantació
arbòria i arbustiva P5a+P5b en el tram curt
de l’antiga carretera i la meitat del tram
llarg, situat en obaga.

A continuació s’adjunta una taula resum de les actuacions proposades en funció
de l’àmbit d’actuació:
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ÀMBIT
ACTUACIONS

ÀMBIT

Antiga
Desmunt Desmunt Desmunt Zona
Sota
ctra i
1.1
1.2
2
plana viaducte abocador

Treballs previs
Esbrossada
d’espècies arbòries i
P-1
arbustives
X
Demolició de
P-2
paviment
X
Desmuntatge
barrera de seguretat
P-3
metàl·lica
X
Desmuntatge senyal
vertical de trànsit
P-4
existent
X
Desmuntatge de
P-5
cartell obra
Desmuntatge de
P-6
malla acer
X
Adequació morfològica del terreny
Subsolament de
T-1
terreny compacte
Excavació de
terreny no classificat
en zones de
T-2
desmunt
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

ACTUACIONS
Actuacions de bioenginyeria
Col·locació malla de
B1
iute
B2
Entramat Loricata
Obres complementàries
Barrera de
OC-1
seguretat metàl·lica
tipus BMSNA4
Barrera de
OC-2
seguretat metàl·lica
tipus BMSNC2
Placa triangular de
OC-3
trànsit
Placa circular de
OC-4
trànsit
Malla d'acer
OC-5
galvanitzat de triple
torsió
OC-6
Reposició cuneta
OC-7

X

X

T-3

Retalusat

X

X

X

T-4

Terraplenat

X

X

X

T-5

Esplanada

X

Antiga
Desmunt Desmunt Desmunt Zona
Sota
ctra i
1.1
1.2
2
plana viaducte abocador

Reposició ferm

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

A continuació es descriuen les actuacions o mesures correctores definides en el
present projecte per tal d’assolir els objectius de restauració o integració
paisatgística descrits i complir amb les prescripcions ambientals preceptives.

X

X

T-6
Estesa terra vegetal
Hidrosembres

X

X

X

X

X

X

1.7.1.

H1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Consisteixen en els treballs necessaris abans de poder realitzar canvis
morfològics del terreny (com modificar els pendents dels talussos existents) i previ
també als treballs de revegetació; com són la desbrossada d’una franja al cap
dels talussos i la retirada de la malla d’acer existent (que s’haurà de reposar
parcialment, un cop executats els treballs de restauració). S’inclouen també els
treballs per demolir i eliminar el paviments dels trams de l’antiga carretera en
desús. En aquest sentit, es tenen en compte també, treballs més específics com
el desmuntatge i retirada d’elements que entorpirien els posteriors treballs i el pas
de maquinaria, com són les barreres de seguretat existents a l’actual carretera
(que impedeixen l’accés fins al peu dels talussos) o les barreres dels trams en
desús de la carretera, que cal eliminar; així com senyals de trànsit i cartells d’obra
en trams de carretera en desús.

Hidrosembra

Plantacions
Plantació lineal
P-1a
arbòria de berma
Plantació arbustiva
P-2b
de talussos de solell
Plantació arbòria i
arbustiva de
P3a+P3b talussos de solell
Plantació arbòria i
arbustiva d'altres
P4a+P4b superfícies
Plantació arbòria i
arbustiva de
P5a+P5b talussos d'obaga

X

X

X

X
X

TREBALLS PREVIS

X
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La localització d’aquestes actuacions es troba grafiada als plànols 3.A. Treballs
previs del Document 2. Plànols del present projecte.

P-1

ESBROSSADA D’ESPÈCIES ARBÒRIES I ARBUSTIVES

Es realitzarà en els punts de l’antiga carretera en desús, on cal retirar-los, i en al
peu dels talussos de desmunt 1.1 i 1.2, on caldrà resposar-los.
Inclou la càrrega i transport a magatzem.

Es defineix com a esbrossada l’acció de tallar les espècies arbustives, així com
l’arrancada o tala d'arbres, deixant la llenya a disposició de l'Administració.
L’esbrossada es durà a terme mitjançant esbrossadora de capçal de serra, al cap
de talús dels desmunts on calgui eliminar la coberta vegetal per a poder realitzar
treballs d’adequació morfològica del terreny o per col·locació de les malles (iute i
acer galvanitzat) (desmunt 1.1,1.2 i 2).

P-5

DESMUNTATGE DE CARTELL OBRA

Desmuntatge de cartell obra , inclòs suports i demolició de fonamentacions.
Es realitzarà en un punt de l’antiga carretera en desús, on cal retirar-lo.

Es realitzarà l’esbrossada en aquelles superfícies que es determini segons
plànols.

Inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants.

Inclou la retirada i transport de les restes vegetals a abocador controlat o aplec.

P-6

P-2

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT

Demolició o enderroc de ferm de paviment de mescla bituminosa amb mitjans
mecànics, en els trams d’antiga carretera en desús, deixant les superfícies
preparades per a les actuacions de tractament del terreny i revegetació.
Es realitzarà en els trams d’antiga carretera en desús, així com en els espais
pavimentats adjacents a l’actual carretera, entre aquesta i la base dels desmunts
(al nord de la carretera) i entre aquesta i la zona planera situada al sud.

DESMUNTATGE DE MALLA D’ACER GALVANITZAT

Desmuntatge de malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50 mm de pas de
malla i 2 mm de diàmetre, per a protecció de talussos, inclòs part proporcional de
corretja de formigó en coronació de desmunt i subjectada al talús amb cables i
picots d'ancoratge.
Es realitzarà en el talús del desmunt 1.1 (PK 0+050 a 0+060) i al desmunt 2 (pk
0+200 a 0+290), on actualment hi ha col·locada aquesta malla.

1.7.2. ADEQUACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY
P-3

DESMUNTATGE BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA

Desmuntatge de barreres de seguretat metàl·lica de tipus BMSNA4 o BMSNC2,
inclòs la part proporcional de suports.
Es realitzarà en aquelles zones on les barreres existents impedeix l’accés a l’obra
des de la carretera actual, i en els trams de l’antiga carretera en desús, on cal
eliminar-les, segons plànol.
Inclou la càrrega i transport a magatzem.

P-4

DESMUNTATGE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT EXISTENT

L'objectiu principal de les tasques relacionades amb l’adequació i tractament del
terreny és, en primera instància, la reducció del pendent dels talussos (3H:2V) i la
creació de bermes en aquests talussos per poder ser revegetats. Això implica
realitzar excavacions del terreny, terraplenats, esplanades i retalussats. Altres
objectius que s’assoliran amb aquestes actuacions són la preparació del terreny per
a executar actuacions de revegetació; en algunes zones on el terreny actual és
massa compacte, es preveuen actuacions de subsolament, i l’estesa de terra
vegetal en totes les superfícies a restaurar.
La localització d’aquestes actuacions es troba grafiada als plànols 4.A. Adequació
morfològica del terreny del Document 2. Plànols del present projecte.
A continuació es descriuen aquestes actuacions:

Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent, inclòs suports i demolició de
fonamentacions.
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T-1

SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE

Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor
sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària
de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al 25 %.
Es realitzarà a la zona plana del sud de l’actual carretera a restaurar, i els espais
alterats sota el viaducte, segons s’indica en els plànols.

T-2

EXCAVACIÓ EN ZONES DE DESMUNT

Consisteix en l’excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
les parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics.
L’excavació del terreny es realitzarà al desmunt 1.1,1.2 i 2, per tal de tombar el
terreny i aconseguir un pendent apte per a la restauració (3H:2V). En el cas del
desmunt 1.1 es tombarà la muntera del talús; en el cas del desmunt 1.2 es
tombarà la part inferior del talús i la zona de la muntera , i en el cas del desmunt
2 es preveu també l’excavació per a instal.lar l’entramat Loricata i el talús 3H:2V
que hi va a continuació.
La localització concreta d’aquestes actuacions queda definida a l’Annex 5Proposta
d’actuacions i justificació de la solució final.
Els treballs es podran executar des del peu del talús, per tal de no malmetre la
vegetació existent al cap del talús.
Inclou la càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

T-3

T-4

TERRAPLENAT

Consisteix en el terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra (26%) i també de
préstec (74%), i la seva estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
El terraplenat es realitzarà en els talussos de desmunt, per tal d’aconseguir un
pendent apte per a la restauració (3H:2V), i en els trams de l’antiga carretera per
a augmentar la cota del terreny (20cm) i obtenir un terreny uniforme.
En el cas del desmunt 1.1 es preveu el terraplenat de la zona inferior dels talús
per obtenir el pendent desitjat fins a la berma intermitja; en el desmunt 1.2, es
preveu el terraplenat a la part intermitja del talús per obtenir un pendent uniforme
(3H:2V); i en el cas del desmunt 2 es preveu un petit terraplenat per acabar el
talús 3H:2V i crear una berma a la part intermitja del talús. Així mateix també s’ha
inclòs el terraplenat de terres que han d’anar darrera de l’entremat de la Loricata.

T-5

ESPLANADA

Consisteix en l’esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia
obra, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques.
S’inclou la selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric.
Es realitzarà a les bermes intermitges de nova creació proposades en els perfils
del desmunt 1.1(pk 0+050 a 0+060) i desmunt 2 (pk 0+200 a 0+290).

RETALUSAT

El tractament inclou el retalusat en zones on s’ha realitzat una excavació de
terreny (zones de desmunt), o en zones irregulars, segons indicació de la Direcció
d'Obra, per tal de deixar les superfícies preparades per a les posteriors actuacions
de revegetació i/o bioenginyeria.
Es preveu per tant, en les superfícies resultants de l’excavació del terreny (T-2), en
el desmunt 1.1,1.2 i 2; i en els espais sota el viaducte definits en el plànol 4A del
Doc 2. Plànols.
La localització concreta d’aquestes actuacions queda definida a l’Annex 5
Descripció de les solucions proposades.

T-6

ESTESA TERRA VEGETAL

Aquesta actuació consisteix en l’estesa de 30 cm terra vegetal procedent de
préstec, incloent el tractament i l’estesa, així com el refinat manual.
La terra vegetal procedent de préstec estarà convenientment adobada i garbellada.
Requereixen d’estesa de terra vegetal tots els espais on es preveuen plantacions,
i que es correspon amb els talussos amb pendent 3H:2V i bermes dels desmunts
1.1, 1.2 i 2; la zona plana adjacent a la carretera, a l’entramat de la Loricata, els
espais de sota el viaducte i els trams d’antiga carretera i abocador a restaurar.
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La localització concreta d’aquestes actuacions queda definida a l’Annex 5
Descripció de les solucions proposades.

1.7.3.

H-1: HIDROSEMBRA AMB BARREJA BASE D’HERBÀCIES

Consisteix en la revegetació mitjançant hidrosembres totes les superfícies amb un
pendent igual o inferior al 3H:2V, munteres, bermes, zones planes, espais sota el
viaducte i trams de l’antiga carretera en desús. Aquesta actuació, juntament amb les
plantacions i les actuacions de bioenginyeria permetran la millora ecològica i
paisatgística de l’espai.
L’època més favorable per a l’execució d’hidrosembres és de març a abril i de la
2ª quinzena de setembre fins a finals de novembre.
S’executarà amb una barreja de gramínies i lleguminoses, de forma genèrica en
totes les superfícies a revegetar (zones on es realitzen plantacions). La localització
d’aquestes actuacions es troba grafiada als plànols 5.A. Hidrosembres del
Document 2. Plànols del present projecte.
La hidrosembra de capa herbàcia, es realitzarà en dues fases, amb espècies
adaptades agroclimàticament.
Les espècies a plantar han de provenir de la comarca del Berguedà, i si és possible
de les immediacions de l’àmbit d’actuació. Com és lògic, aquests ecotips locals són
els més ben adaptats a les característiques microclimàtiques pròpies de l’indret.
Les espècies herbàcies possibles a emprar en la hidrosembra en una dosi de 300
kg/ha són les següents:
Gramínies:
Lolium perenne
Festuca arundinacea
Dactylis glomerata
Lleguminoses:
Trifolium pratense
Medicago lupulina
Lotus corniculatus

30%
30%
10%

15%
10%
5%

S’inclou el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs),, els regs d’arrelament i manteniment fins a la
recepció de l’obra.

1.7.4.

PLANTACIONS

A partir de les dades obtingudes en l’estudi de l’estat del medi i el treball de camp,
s’han definit els diferents tipus de plantacions. Les espècies seleccionades són
plantes autòctones que pertanyen a la vegetació actual o potencial de la zona.
Tenint en compte el Decret 42/2007, de 20 de febrer, pel qual s’adequa el decret
162/1999, de 5 de juny, pel que s’estableixen mesures per a la prevenció del foc
bacterià, no es preveu plantar espècies dels gèneres Crataegus o Sorbus.
Es defineixen tractaments amb alvèol forestal (tipus AF) pensant en els seus
efectes a mig i llarg termini, excepte en el cas dels pins, que seran amb contenidor
de 10 l.
La localització d’aquestes actuacions es troba grafiada als plànols 6.A.
Plantacions i Bioenginyeria del Document 2. Plànols del present projecte.
En les plantacions en superfícies planes, s’augmentarà la densitat dels peus arboris
a la franja més propera a l’actual carretera per a augmentar l’efecte d’apantallament
visual. En les plantacions en superfícies planes, s’augmentarà la densitat dels peus
arboris a la franja més propera a l’actual carretera per a augmentar l’efecte
d’apantallament visual. De totes maneres caldrà tenir en compte que caldrà evitar
plantacions d’espècies arbòries i arbustives al llarg de les zones de protecció (1m) i
de seguretat (2m) de la carretera; per tant, al llarg de 3 m de l’aresta exterior del
paviment del voral no es contempla emplaçar-hi cap espècie arbustiva o arbòria
amb l’objectiu de donar compliment a les mesures de seguretat establertes al Decret
130/1998 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals a les
àrees d’influència de les carreteres
Per a l’execució de les plantacions, l’època idònia és de febrer a abril i d’octubre
fins a finals de novembre. És aconsellable aturar aquestes tasques durant la resta
de l’any per motius de reducció de la reserva hídrica del sòl o de les gelades.
Serà necessari un replanteig de les zones de plantació abans d’iniciar els treballs de
plantació.
Es preveuen els següents tipus de tractaments, que es descriuen a continuació:
- P-1a Plantació lineal de berma
- P-2b Plantació arbustiva de talussos de solell
- P3a+P3b Plantació arbòria i arbustiva de talussos de solell
- P4a+P4b Plantació arbòria i arbustiva d'altres superfícies
- P5a+P5b Plantació arbòria i arbustiva de talussos d'obaga
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P-1a: Plantació lineal de berma de gatosa (Genista scorpius), prevista com a
plantació d’ocultació que es realitzarà a les bermes intermitges dels talussos en
desmunt 1.1 i al desmunt 2.
Així es disposaran els peus arboris de forma lineal amb un marc de plantació de 1u
cada 3,5m.
La densitat és de 2.857 u/ha.
P-2b: Plantació arbustiva de talussos de solell a realitzar en talussos de
desmunts de pendent 3H:2V, i concretament a la muntera i talús inferior del
desmunt 1.1 i al talús inferior del desmunt 2, sobre de l’entramat Loricata.
La plantació està formada per peus arbustius de botja blanca (Dorycnium
penthapyllum), espígol (Lavandula latifolia) i gatosa (Genista scorpius).
La densitat de plantació és de 1.111 u/ha imitant la distribució natural d’aquestes
formacions. El marc de plantació previst és de 3x3m.
P3a+P3b: Plantació arbòria i arbustiva de talussos de solell a realitzar en
talussos de desmunts de pendent 3H:2V, i concretament en tot el talús del
desmunt 1.2.
La plantació arbòria està formada per peus arboris de pi roig (Pinus sylvestris).
La plantació arbustiva està formada per peus arbustius de botja blanca
(Dorycnium penthapyllum), espígol (Lavandula latifolia) i gatosa (Genista
scorpius).
La densitat de plantació és de 1.736 u/ha imitant la distribució natural d’aquestes
formacions. El marc de plantació total previst és de 2,4x2,4 metres, sent per les
espècies arbòries de 4x4m i per a les espècies arbustives de 3x3m. La densitat
arbòria del talús serà de 625 ut/ha, i l’arbustiva de 1.111 ut/ha.
P4a+P4b: Plantació arbòria i arbustiva d'altres superfícies a realitzar en zones
planes o amb poc pendent, i concretament a les zones d’actuació: zona plana
adjacent a la carretera, espais sota viaducte i un tram de l’antiga carretera situada
a la banda solell (meitat del tram llarg).
La plantació arbòria està formada per peus arboris de pi roig (Pinus sylvestris) i
roure cerrioide (Quercus cerrioide)
La plantació arbustiva està formada per peus arbustius de boix (Buxus
sempervivens), corner (Amelanchier ovalis) i gatosa (Genista scorpius).

La densitat de plantació és de 1.736 u/ha imitant la distribució natural d’aquestes
formacions. El marc de plantació total previst és de 2,4x2,4 metres sent per les
espècies arbòries de 4x4m i per a les espècies arbustives de 3x3m. La densitat
arbòria del talús serà de 625 ut/ha, i l’arbustiva de 1.111 ut/ha.
P5a+P5b: Plantació arbòria i arbustiva de talussos d'obaga a realitzar en
zones planes o amb poc pendent, i concretament en un tram de l’antiga carretera
situada a la banda obaga (meitat del tram llarg i el tram curt).
La plantació arbòria està formada per peus arboris de pi roig (Pinus sylvestris),
roure cerrioide (Quercus cerrioide), blada (Acer opalus) i auró negre (Acer
monspesulanum).
La plantació arbustiva està formada per peus arbustius de boix (Buxus
sempervivens), corner (Amelanchier ovalis) i tortellatge (Viburnum lantana).
La densitat de plantació és de 1.736 u/ha imitant la distribució natural d’aquestes
formacions. El marc de plantació total previst és de 2,4x2,4 metres, sent per les
espècies arbòries de 4x4m i per a les espècies arbustives de 3x3m. La densitat
arbòria del talús serà de 625 ut/ha, i l’arbustiva de 1.111 ut/ha.
1.7.4.1. QUADRE RESUM DE LES ESPÈCIES VEGETALS A UTILITZAR EN
ELS TREBALLS DE PLANTACIÓ
En el següent quadre es detallen les espècies d’arbresi arbusts a utilitzar en els
treballs de plantació. S’ha afegit una columna amb el tipus de presentació de la
planta, un altra amb la mida (la expressió a-b indica l’interval d’alçades en que
s’ha de trobar la planta i la expressió a/b indica el seu perímetre) i el marc de
plantació.
S’indica també el codi corresponent a la partida del pressupost per a cada espècie i
el nombre d’unitats de planta i estaques a plantar.
Abreviació

Codi

C=contenidor
AF = Alvèol forestal
Nom científic

Nom comú

Present.

Mida (cm)

Marc
Total (u)
plantació

Plantació arbòria
GR62U101 Pinus sylvestris

AF

250

4x4

252

GR61U201 Quercus cerrioide

Pi roig
Roure
cerrioide

AF

300

4x4

106

GR61U601 Acer opalus

Blada

AF

250

4x4

15
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Codi

Nom científic

GR61U601 Acer monspesulanum

Nom comú

Present.

Auró negre

AF

Mida (cm)

Marc
Total (u)
plantació

250
4x4
Total de peus arboris

388

15

100-125 cm 1u/3,5m

28

Plantació arbustiva
GR66U303 Genista scorpius
Gatosa
GR6BU101 Dorycnium penthapyllum Botja blanca

C10L
AF

250

3x3

37

GR6BU101 Lavandula latifolia

Espígol

AF

250

3x3

37

GR66U301 Genista scorpius
GR66U201 Buxus sempervivens

Gatosa

AF

250

3x3

255

Boix

AF

250

3x3

206

GR66U201 Amelanchier ovalis

Corner

AF

250

3x3

143

GR66U201 Viburnum lantana

Tortellatge

AF
250
3x3
Total de peus arbustius

54

1.7.5.

alhora que facilita l’establiment de la vegetació herbàcia i actua com a suport
estructural d’hidrosembres.

760

ACTUACIONS DE BIOENGINYERIA

Es plantegen actuacions de bioenginyeria com a mesura de control de l’erosió
dels talussos existents amb major pendent, i on no és viable reduir el pendent del
talús per a la seva posterior revegetació.
La localització d’aquesta actuació es troba grafiada als plànols 6.A. Plantacions i
Bioenginyeria del Document 2. Plànols del present projecte.

B-2: ENTRAMAT LORICATA
El tractament B-2 consisteix en la instal·lació d’un entramat Loricata a la part
basal del desmunt 2 amb l’objectiu d’assegurar la integració paisatgística d’una
part del mateix .
És una tècnica constructiva basada en una estructura metàl·lica modular, amb
una inclinació de 60º (assimilable a 1H:2V) per a la consolidació de talussos, que
subjecta els troncs del frontal a manera d'entramat i va ancorada al terreny, i amb
la que es pot estabilitzar una amplada de 4m de talús (8m² de superfície) i una
alçada de 2 m. La disposició de l’estructura sobre el terreny es realitza mitjançant
empotrament. La fixació estàndard sobre terrenys granulars és mitjançant una
placa sobre la qual reposen les terres i permeten la fixació de la peça. Aquesta
placa queda ancorada al terra per mitjà de la força de fregament terreny placa.
Per a terrenys durs es preveu un ancoratge de tipus actiu i a definir segons les
característiques mecàniques del mateix; es descarta, amb les dades que es
disposen actualment, que es tracti d’un terreny dur.
L’aparença frontal és molt similar a la de qualsevol entramat. Aquesta es pot
vegetar fàcilment tot i que l’estabilitat de l’estructura ja no depèn de la vegetació.
Enmig dels troncs es planten espècies arbustives llenyoses i aromàtiques; es
prioritzen aquestes darreres tenint en compte la proximitat de la carretera amb
l’estructura Loricata, evitant així plantes de port gran que suposin un perill per la
seguretat vial. Les espècies seleccionades són les següents:

B-1: COL·LOCACIÓ DE MALLA ORGANICA (DE IUTE)
El tractament B-1 consisteix en el subministrament, col·locació i ancoratge de
malla orgànica de iute en el talús de major pendent del desmunt 2 (1H:1,5V), que
requereix una major protecció de l’erosió superficial, i no és viable reduir el
pendent. L’objectiu és generar petites zones de sedimentació (recollida de
sediments) que permetin, més endavant, l’arrelament de les llavors que hi puguin
caure de forma natural
Es tracta de la col·locació de xarxa o malla orgànica de iute, amb un pes mínim
de 500 g/m2, composada per fibres de jute entrelligades per a protecció de
talussos, fixada al terreny amb grapes d'acer. S’inclouen pèrdues per retalls i
encavalcaments, materials auxiliars i preparació de la superfície del terreny
totalment col·locada.
Aquesta tècnica de revestiment de talussos amb malles orgàniques controla
temporalment l’erosió fins que la vegetació hagi arrelat i estabilitzat el terreny

Gatosa
Romaní
Espígol

Genista scorpius
Rosmarinus officinalis
Lavandula latifolia

20%
40%
40%

L’estructura té una resistència coneguda, estable i permanent des del moment de
la seva instal·lació i permet a la vegetació desenvolupar-se sense cap
impediment. Cal destacar que en aquest sistema s’evita foradar els troncs.
L’excavació prèvia del terreny per a la instal·lació de l’entramat no està inclosa;
caldrà excavar fins a 3,75 m de profunditat.

1.7.6.

OBRES COMPLEMENTARIES

Un cop executades les actuacions pròpiament de restauració del terreny,
revegetació i integració paisatgística, caldrà tornar a instal·lar elements
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prèviament existents, com són les barreres de seguretat de l’actual carretera i les
senyals de trànsit. Igualment, en alguns talussos serà necessari tornar a col·locar
la malla d’acer de triple torsió existent abans d’executar el projecte; concretament,
en els talussos en desmunt on no es podrà reduir el pendent i per tant, segueix
sent necessària per controlar les possibles caigudes de material a la via (desmunt
1.1 i 2).
La localització d’aquestes actuacions es troba grafiada als plànols 7.A. Obres
complementaries del Document 2. Plànols del present projecte.

OC-1 BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA TIPUS BMSNA4
Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de
separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars. S’inclou l’enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi.
Es situaran al mateix lloc que les barreres desmuntades abans d’executar les
actuacions del projecte entre l’actual carretera B-402 i el talús de desmunt 1.1,
1.2,2 i la zona plana.

OC-2 BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA TIPUS BMSNC2
Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b,
galvanitzada en calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble
ona, part proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars. S’inclou enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi.

Com a suport es preveu una base d'acer galvanitzat de 140 mm. S’inclou el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats, d'ancoratge del fonament.
Finalment, es preveu la fonamentació amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols.
Es situaran al mateix lloc que les plaques desmuntades abans d’executar les
actuacions del projecte, i concretament, davant el talús de desmunt 1.1 i 1.2.

OC-4 PLACA CIRCULAR DE TRÀNSIT
Es tracta de la col·locació d’una senyal de trànsit consistent en una placa circular
de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2. S’inclouen els
elements de fixació al suport, totalment col·locada.
Com a suport es preveu una base d'acer galvanitzat de 140 mm. S’inclou el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats, d'ancoratge del fonament.
Finalment, es preveu la fonamentació amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols.
Es situarà al mateix lloc que la placa desmuntada abans d’executar les actuacions
del projecte, i concretament, davant el talús de desmunt 1.2.

OC-5 MALLA D'ACER GALVANITZAT DE TRIPLE TORSIÓ

La partida inclou l’adaptació de la barrera tipus BMSNC2, que és una biona doble,
cap a la barrera tipus BMSNA4, és a dir, la transició de la biona doble cap a la
simple a fi i efecte de garantir la continuïtat entre ambdues barreres, evitant la
presència d’espais buits i complir, així, la legislació vigent.

Es tracta de la col·locació de malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50 mm de
pas de malla i 2 mm de diàmetre, per protegir de l’erosió les parts dels talussos en
desmunt de major pendent, on no s’ha pogut reduir el pendent.

Es situaran al mateix lloc que les barreres desmuntades abans d’executar les
actuacions del projecte entre l’actual carretera B-402 i el talús de desmunt 1.2 i 2.

S’inclou la part proporcional de corretja de formigó en coronació de desmunt i
subjectada al talús amb cables i picots d'ancoratge.

OC-3 PLACA TRIANGULAR DE TRÀNSIT

Es realitzarà a les següents zones de talús: en el desmunt 1.1 (PK 0+050 a
0+060) al llarg de 8m de longitud per 4m d’amplada i al desmunt 2 (pk 0+200 a
0+290), al llarg de 90m i per una amplada d’uns 15m.

Es tracta de la col·locació d’una senyal de trànsit consistent en una placa
triangular de 135 cm de costat, amb revestiment reflectant HI nivell 2. S’inclouen
els elements de fixació al suport, totalment col·locada.
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OC-6 REPOSICIÓ CUNETA
Es tracta de la reposició de la cuneta trepitjable adjacent al voral de la carretera
que quedarà afectada per les actuacions d’adequació morfològica del terreny i
també per les de bioenginyeria. La partida inclou la reposició d’aquesta cuneta,
concretament de tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica
a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants
Es realitzarà al llarg de la cuneta que queda adjacent a les següents zones de
talús: en el desmunt 1.2 (PK 0+060 a 0+110) al llarg de 50 m de longitud per 1,5
m d’amplada i al desmunt 2 (pk 0+200 a 0+290), al llarg de 90m i per una
amplada d’un metre i mig.

OC-6 REPOSICIÓ FERM
Es tracta de la reposició del ferm de la carretera (carril adjacent als desmunts 1.2 i
2) que quedarà afectat per les actuacions d’adequació morfològica del terreny i
també per les de bioenginyeria. Es tracta d’una millora superficial del ferm, que
inclou treballs de fresat i la reposició dels 5 cm superficials del ferm –capa AC16(a més del betum i el reg d’adherència).
Pel què fa als treballs de fresat del paviment es tracta dels primers 5 cm, i s’inclou
la càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície.
Els treballs de reposició del ferm inclouen la mescla bituminosa en calent AC16
surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada; així com el betum asfàltic tipus B
50/70 i el reg d’adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o
C60B3 TER, sobre ferm vell.
Es realitzarà al llarg del ferm del carril (de 3.5 m amplada+ 1m de voral) adjacent
a les zones de talús: en el desmunt 1.2 (PK 0+060 a 0+110) al llarg de 50 m de
longitud i al desmunt 2 (pk 0+200 a 0+290), al llarg de 90m.

1.8.

SEGURETAT I SALUT

Aquesta partida es troba detallada a l'Estudi de seguretat i salut del present
projecte (Annex 6). En el mateix s'estudien i defineixen les previsions respecte a
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals derivats dels treballs
necessaris per a portar a terme les obres definides en aquest projecte, així com les

instal·lacions preceptives d'higiene i benestar del treballadors. També inclou les
prescripcions a seguir en relació a la senyalització provisional de l’obra. Cal que la
realització dels tots els treballs descrits contemplin les prescripcions de seguretat i
salut recollides a l’Annex 6. Estudi de Seguretat i Salut, del present projecte;
El pressupost de l’estudi de Seguretat i Salut s’ha inclòs al pressupost general de
l’obra mitjançant un capítol específic.

1.9.

GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Aquesta partida es troba detallada a l'estudi de gestió de residus (Annex 12) del
present projecte. En aquest annex s'estima la quantitat dels residus de construcció i
demolició que es generaran a l’obra, així com es defineixen les mesures de
prevenció i separació de residus.
El pressupost de l’estudi de Gestió de residus s’ha inclòs al pressupost general de
l’obra mitjançant un capítol específic.

1.9.1.

PARTIDES ALÇADES

1.9.1.1.

PARTIDES ALÇADES D’ABONAMENT INTEGRE

1.9.1.1.1.

Partida alçada d’abonament íntegre per a seguretat vial

Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons
indicació de la Direcció de l'Obra

1.10. TERMINI EXECUCIÓ DE L’OBRA I TERMINI DE GARANTIA
Les obres a les que es refereix la present memòria i plec s'executaran en el termini
de 3 mesos, a comptar a partir de la data d'adjudicació definitiva.
La recepció definitiva de l’obra es farà durant el mes immediatament posterior a la
finalització de l’execució de les obres.
El període de garantia és de 2 anys.
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1.11. PLA DE TREBALLS

1.15. LOTITZACIÓ DEL CONTRACTE

En compliment de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 123 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes
del sector públic, s’elabora l’Annex 7. Pla de treballs, on s’estudia amb caràcter
indicatiu el possible desenvolupament de les obres.

Als efectes de l’article 93.3 de la LCSP (Llei contractes del sector públic), les
actuacions contemplades en el projecte preveuen treballs puntuals de restauració
de talussos amb actuacions de revegetació (principalment plantacions) i petits
moviments de terres. Tenint en compte, així, les característiques de l’obra i el seu
volum, es considera més adequat l’execució i la contractació de l’obra en un únic
lot.

En el present projecte s’ha estimat com a període òptim d’execució de les obres
de tres (3) mesos.

1.12. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1.16. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus
d’Infraestructures.cat 2019 d’obra civil, realitzat amb els costos de mà d’obra,
maquinària i materials de mercat.

Segons el Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen
determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001; i segons l’article
77 i 79 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els
sobrecostos per obres de petit import, així com els sobrecostos associats a obres
de reforma que s’executin sobre una infraestructura de servei.
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de
costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus.
El cost mínim de despeses indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%,
augmentant-se en funció dels aspectes abans esmentats. Amb tot això, els costos
indirectes aplicats als preus del present projecte és de 10.25%, tal com queda
reflectit a la justificació de preus.

1.13. SERVEIS AFECTATS I EXPROPIACIONS

En aquest sentit, s'indica a continuació la classificació mínima exigible a les
possibles Empreses Adjudicatàries:
Grup
K

Subgrup
6

Categoria
2

1.17. AFECCIONS AL TRÀNSIT

No es preveu la necessitat d’expropiació temporal de terrenys, ni tampoc l’afectació
de serveis durant l’execució de les actuacions del present projecte.

Durant l’execució de les obres s’haurà de disposar de la senyalització provisional
i les proteccions necessàries per garantir la seguretat d’usuaris i persones que
executen l’obra.

1.14. REVISIÓ DE PREUS

Per l’execució, programació i senyalització de les obres que afectin carreteres es
seguiran les instruccions publicades pel Ministerio de Fomento:

En compliment dels art. 89 a 94 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic,
per tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini d’execució no excedeix a
dotze (12) mesos, no té revisió de preus.

o
o
o
o
o

Norma 8.1-IC: Señalización vertical.
Norma 8.2-IC: Marcas viales.
Norma 8.3-IC: Señalización de obras.
Manual de ejemplos de señalización de obras fijas.
Manual de ejemplos de señalización móvil de obras.

També es donarà compliment a les instruccions, criteris i normativa vigents de la
Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.
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Per dur a terme la major part de les actuacions en els desmunt 1.1, 1.2 i 2,
caldrà ocupar temporalment un dels carrils de circulació de la carretera B402. Aquest fet suposarà l’ocupació del carril que va en direcció a la Pobla de
Lillet al llarg de 300 m (des del Pk 0+000 fins al pk 0+300) durant unes 7
setmanes, coincidint amb la durada dels treballs amb maquinària pesada en els
desmunts 1,1, 1,2 i 2 (6 setmanes) i els treballs de reposició del ferm i de la
cuneta afectats durant aquests treballs (1 setmana més).
Concretament, es preveu un tall de carril amb pas de trànsit alternatiu amb
senyalistes i semàfors , es mostra a continuació un esquema tipus, segons
Norma de carreteres 8.3-IC Señalización de obras i el ‘Manual de ejemplos de
señalización de obras fijas’:

al trànsit, sent necessari o bé l’ocupació de la zona exterior de la plataforma o del
voral exterior. El permís de tall de circulació s’haurà de sol·licitar a la Generalitat
de Catalunya, i caldrà seguir les seves indicacions.

1.18. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA
Aquest projecte defineix una obra completa, susceptible d’ésser donada a l’ús
general, i compren tots els elements per a la utilització de les obres, reunint per
tant tot el que demana la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 així com la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública .

1.19. DOCUMENTS QUE INTEGREN AQUEST PROJECTE
El present projecte consta dels següents documents:
Document 1: Memòria i annexos
La memòria consta d'una breu introducció on s'especifica entre altres l'objecte, els
antecedents, els objectius a assolir, el compliment de prescripcions, la descripció
dels treballs a realitzar, la present enumeració dels documents que integren el
projecte i un resum del pressupost.
Els annexos corresponen als següents blocs temàtics:
A
continuació
es
mostra el punt d’inici
(pk 0+000) i final del
tall (pk 0+300) i el
carril afectat (el més
proper als desmunts,
en sentit la Pobla de
Lillet):
Per la seva banda, les
actuacions a dur a
terme a les zones
planes
suposaran
una afectació menor

Annex 1. Antecedents
Annex 2. Qualitat i medi ambient
Annex 3. Descripció general de l’obra civil
Annex 4. Descripció i principals condicionants ambientals
Annex 5. Descripció de les solucions adoptades
Annex 6. Estudi de Seguretat i Salut
Annex 7. Pla de treballs
Annex 8. Justificació de preus.
Annex 9. Mesures de prevenció d’incendis forestals
Annex 10. Classificació del contractista
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Annex 11. Pressupost per coneixement de l’Administració

Pressupost coneixement administració

Annex 12. Estudi de gestió de residus

El present pressupost per a Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat
de TRES-CENTS TRETZE MIL NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB
VUITANTA CÈNTIMS.

Annex 13. Serveis afectats i expropiacions

.

.

.

.

.

313.985,80 €

Annex 14. Aixecament topogràfic
Annex 15. Estudi d’organització i desenvolupament de l’obra

1.21. CONCLUSIÓ

Annex 16. Reportatge fotogràfic

Amb tot el que s’exposa a la present Memòria i en els altres Documents del Present
Projecte, aquest es considera suficientment justificat, donant-li trasllat a la
consideració de la Superioritat.

Document 2: Plànols
Els plànols que integren el projecte són els següents:
- Plànol índex i de situació (1full, E 1:40.000 i 1:10.000)
- Plànols de Localització : 1 full, E 1: 1.000 en base topogràfica i 1 full en base
ortofotomapa.
- Plànol de Treballs previs (1 full, E 1: 1.000)
- Plànol d’Adequació morfològica del terreny (1 full, E 1: 1.000)
- Perfils d’Adequació morfològica del terreny (6 fulls, vàries).
- Plànol d’Hidrosembres (1 full, E 1: 1.000)
- Plànol de Plantacions i bioenginyeria (1 full, E 1: 1.000)
- Perfils de Plantacions i bioenginyeria (3 fulls, vàries).
- Detalls de Plantacions i bioenginyeria (2 fulls, vàries).
- Plànol d’Obres complementàries (1 full, E 1: 1.000)

Han col·laborat en l'elaboració d'aquest projecte:

Document 3: Plec de Prescripcions Tècniques

Autors del Projecte,

Document 4: Pressupost

Signat:

Montse Samper Carbó (Llicenciada en Biologia)
Núria Rafanell Vila (Llicenciada en Ciències Ambientals)
Xavier Tarruella Ayza (Llicenciat en Ciències Biològiques)
I l’equip tècnic d’EGAM, S.L.

Tordera, desembre de 2020

1.20. RESUM DEL PRESSUPOST
Pressupost d'Execució Material .

.

.

.

.

. 216.384,25 €

Pressupost d'Execució per Contracte amb IVA inclòs .

.

. 311.571,68 €

El pressupost d'execució per contracte ascendeix a l'esmentada quantitat de
(TRES-CENTS ONZE MIL CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS).

Geòrgia Rodoreda i Bartrés
Llicenciada en Ciències Ambientals
Col·legiada núm. 378

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

Joan Borrell i Ruscalleda
Llicenciat en Ciències Biològiques
Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental
Col·legiat núm. 8390-C
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Gombrèn, GI-402 de Gombrèn a la Pobla de Lillet i B-402 de Guardiola de
Berguedà a la Pobla de Lillet. Tram: Campdevànol - Guardiola de Berguedà,
en els termes municipals de Ripoll, Campdevànol, Gombrèn, La Pobla de
Lillet, Guardiola de Berguedà i Sant Julià de Cerdanyola, promogut i tramitat
per la Direcció General de Carreteres

1.22. QUADRE RESUM DE DADES GENERALS DE L'OBRA
1. DADES DE PORTADA
Clau del projecte:
Títol del projecte:

- Estudi d’Impacte Ambiental Millora general. Condicionament de les carreteres
GI-401 de Campdevànol a Gombrèn, GI-402 de Gombrèn a La Pobla de Lillet i
B-402 de Guardiola de Berguedà a La Pobla de Lillet. Tram: Campdevànol –
Guardiola de Berguedà. Clau: AC-00021, amb clau: IA-AC-00021, de 25 d’abril
de 2001.
3. UBICACIÓ GEOGRÀFICA

MB-06045-C1
Projecte Millora local. Mesures correctores ambientals
a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La
Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1

Comarca:

Berguedà

Termes municipals:

La Pobla de Lillet

Empresa consultora:

EGAM, S.L

2. ANTECEDENTS
Els principals antecedents tinguts en compte són:
- Ordre d’estudi del Projecte constructiu Millora local. Mesures correctores
ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de
Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1 de 9 d’octubre de 2017.
- Projecte constructiu Millora local. Ponts i estructures. Viaducte sobre el rec de
la Muga. Carretera B-402, PK 15+140 al 15+900. Tram: La Pobla de Lillet,
amb clau: MB-06045, de juny de 2006.

Carretera:

B-402

PKs:

15+500 a 16+000

Comarca:

Berguedà

Terme municipal:

La Pobla de Lillet

4. CARACTERÍSTIQUES DE LA CARRETERA
Longitud del tram objecte del projecte:

500 (m)

Tipus de xarxa:

Comarcal

Tipus de via:

Carretera convencional 1+1

Tipus de terreny:

Accidentat

Velocitat de projecte:

60 km/h

5. UNITATS D'OBRA REPRESENTATIVES
Treballs previs:

- Projecte constructiu Millora general. Condicionament de les carreteres GI-401
de Campdevànol a Gombrèn, GI-402 de Gombrèn a La Pobla de Lillet i B-402
de Guardiola de Berguedà a La Pobla de Lillet. Tram: Campdevànol –
Guardiola de Berguedà, amb clau: AC-00021, de novembre de 2002.
- Acord de 3 de maig de 2002, de Declaració d'impacte ambiental del projecte
Millora general. Condicionament de les carreteres GI-401 de Campdevànol a

Esbrossada d’espècies arbòries i arbustives
Demolició de paviment
Desmuntatge barrera de seguretat metàl·lica
Desmuntatge senyal vertical de trànsit existent
Desmuntatge de cartell obra
Desmuntatge de malla acer

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

153,60 (m2)
3.838 (m2)
664,62 (m)
6 (ut)
1 (ut)
1.567,46(m2)
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Adequació morfològica del terreny:
Subsolament de terreny compacte
Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt
Retalusat
Terraplenat préstec
Terraplenat obra
Esplanada
Estesa terra vegetal de préstec
Hidrosembres:
Hidrosembra amb barreja base d’herbàcies
Plantacions:
Arbres
Arbusts
Bioenginyeria:
Malla de jute
Entramat Loricata
Obres complementàries:
Barrera de seguretat metàl·lica tipus BMSNA4
Barrera de seguretat metàl·lica tipus BMSNC2
Placa triangular de trànsit
Placa circular de trànsit
Malla d'acer galvanitzat de triple torsió
Reposició cuneta transitable
Reposició ferm
- fresat
- mescla bituminosa
- betum asfàltic

0,17 (ha)
937,54 (m3)
186,30 (m2)
882,58 (m3)
750,03 (m3)
35,28(m3)
2.166,59 (m3)

Hidrosembres

86,07 €

Plantacions

90,12 €

6.768,01 (m2)

DESMUNT 1.2

1.579,69 €

Per capítols:
388 (ut)
760 (ut)
1.188,00 (m2)
22 (ut)
114 (m)
30 (m)
2 (ut)
1 (ut)
1.220,96 (m2)
140 (m)
840 (m2)
72,45 (t)

6. TERMINIS
D'execució

Obres complementàries

Treballs previs

1.171,75 €

Adequació morfològica del terreny

5.223,01 €

Hidrosembres

808,98 €

Plantacions

593,44 €

Obres complementàries

DESMUNT 2
Per capítols:
Treballs previs

13.618,80 €

Adequació morfològica del terreny

12.977,72 €

Hidrosembres
3 mesos

7. PRESSUPOSTOS
DESMUNT 1.1
Per capítols:

Plantacions

432,74€

Adequació morfològica del terreny

480,57 €

550,44 €
931,24 €

Bioenginyeria

67.484,12 €

Obres complementàries

24.368,20 €

ZONA PLANA

Treballs previs

8.010,85 €

Per capítols:

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL
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Treballs previs

198,76 €

Adequació morfològica del terreny

6.004,58 €

Hidrosembres

1.446,80 €

Plantacions

1.066,32 €

Obres complementàries

255,06 €

SOTA VIADUCTE
Per capítols:
Adequació morfològica del terreny

7.825,75 €

Hidrosembres

1.888,88 €

Plantacions

1.634,64 €

ANTIGA CARRETERA I ABOCADOR
Per capítols:
Treballs previs

16.713,84 €

Adequació morfològica del terreny

24.392,30 €

Hidrosembres

4.626,36 €

Plantacions

3.312,42 €

Partida alçada de cobrament íntegre:
P.A.C.I Seguretat viària

4.000 (€)

Pressupost execució material

216.384,25 (€)

Pressupost per contracte amb I.V.A.

311.571,68 (€)
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ANNEX 1. ANTECEDENTS
Per a la realització del Projecte constructiu. Millora local. Mesures correctores
ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau:
PC.MB-06045-C1 s’han tingut en compte els següents documents:

A continuació es mostra l’Ordre d’estudi del present projecte constructiu Millora local.
Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La
Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1 de 9 d’octubre de 2017, així com la publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’Acord de 3 de maig de Declaració
d’impacte ambiental (pàg. 19136 DOGC núm. 3752 – 31.10.2002):

- Ordre d’estudi del Projecte constructiu Millora local. Mesures correctores
ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet.
Clau: PC.MB-06045-C1 de 9 d’octubre de 2017.
- Projecte constructiu Millora local. Ponts i estructures. Viaducte sobre el rec de la
Muga. Carretera B-402, PK 15+140 al 15+900. Tram: La Pobla de Lillet, amb clau:
MB-06045, de juny de 2006.
- Projecte constructiu Millora general. Condicionament de les carreteres GI-401 de
Campdevànol a Gombrèn, GI-402 de Gombrèn a La Pobla de Lillet i B-402 de
Guardiola de Berguedà a La Pobla de Lillet. Tram: Campdevànol – Guardiola de
Berguedà, amb clau: AC-00021, de novembre de 2002.
- Acord de 15 d’octubre de 2002 de Declaració d'impacte ambiental del projecte
Millora general. Condicionament de les carreteres GI-401 de Campdevànol a
Gombrèn, GI-402 de Gombrèn a la Pobla de Lillet i B-402 de Guardiola de
Berguedà a la Pobla de Lillet. Tram: Campdevànol - Guardiola de Berguedà, en els
termes municipals de Ripoll, Campdevànol, Gombrèn, La Pobla de Lillet, Guardiola
de Berguedà i Sant Julià de Cerdanyola, promogut i tramitat per la Direcció
General de Carreteres
- Estudi d’Impacte Ambiental Millora general. Condicionament de les carreteres GI401 de Campdevànol a Gombrèn, GI-402 de Gombrèn a La Pobla de Lillet i B-402
de Guardiola de Berguedà a La Pobla de Lillet. Tram: Campdevànol – Guardiola
de Berguedà. Clau: AC-00021, amb clau: IA-AC-00021, de 25 d’abril de 2001.
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ANNEX 2. QUALITAT I MEDI AMBIENT

1. ÍNDEX
1. Índex ........................................................................................................................ 1
2. Dades generals ........................................................................................................ 3
3. Identificació i integració dels antecedents administratius i tècnics. ......................... 5
3.1 Taula d’identificació i integració de les dades de partida .................................... 5
3.2 Compliment de prescripcions ambientals. Requeriments ambientals aplicables 6
4. Activitats importants a controlar ............................................................................... 9
5. Materials importants a controlar ............................................................................... 9
5.2 Materials per a la bioenginyeria ............................................................................... 9
5.1.2 Malla de iute ................................................................................................ 9
5.1.3 Entramat loricata ....................................................................................... 10
5.3 Materials per a l’hidrosembra ................................................................................. 10
5.3.1 Components de l’hidrosembra ...................................................................... 10
5.3.2 Llavors per a l’hidrosembra ........................................................................... 11
5.4 Materials per a les plantacions ............................................................................... 11
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2. DADES GENERALS

ÀMBIT

El present projecte de Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera
B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC-MB-06045-C1 té
per objecte bàsic definir els criteris tècnics a adoptar de les actuacions de
restauració ambiental i paisatgística dels espais alterats en l’execució de l’obra de
millora de la carretera B-402 entre el Pk 15+500 i 16+000.
L’àmbit d’actuació del present projecte de restauració ambiental són els espais
afectats durant les obres de millora de la carretera B-402 entre el Pk 15+500 i
16+000, al terme municipal de la Pobla de Lillet, a la comarca del Berguedà. Es
planteja la restauració dels diferents espais alterats durant les obres d’execució de
la carretera, talussos en desmunt, espais planers adjacents a la carretera, espais
alterats per l’execució del viaducte, espai ocupat per l’antiga carretera i un antic
abocador de terres sobrants de l’obra. Hi ha espais que tot i haver estat alterats
per les obres es troben actualment, en un estat de revegetació prou avançat, i per
tant, se’n descarten actuacions complementaries de restauració (desmunt en
terraplè i monticle). No s’hi localitzen espais protegits.
A continuació s’adjunta una taula resum de les actuacions proposades segons la
seva localització:
ÀMBIT
ACTUACIONS

Zona
Desmun Desmunt Desmun plan
t 1.1
1.2
t2
a

Treballs previs
Esbrossada
d’espècies arbòries i
P-1
arbustives
X
Demolició de
P-2
paviment
X
Desmuntatge
barrera de seguretat
P-3
metàl·lica
X
Desmuntatge senyal
vertical de trànsit
P-4
existent
X
Desmuntatge de
P-5
cartell obra
Desmuntatge de
P-6
malla acer
X
Adequació morfològica del terreny
Subsolament de
T-1
terreny compacte
Excavació de
terreny no classificat
T-2
en zones de
X

Sota
viaduct
e

Antiga
ctra i
abocador

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

ACTUACIONS

Zona
plan
a

Sota
viaduct
e

Antiga
ctra i
abocador

desmunt
T-3

Retalusat

X

X

X

T-4

Terraplenat

X

X

X

T-5

Esplanada

X

T-6
Estesa terra vegetal
Hidrosembres

X

H1

Hidrosembra

Plantacions
Plantació lineal
P-1a
arbòria de berma
Plantació arbustiva
P-2b
de talussos de solell
Plantació arbòria i
arbustiva de
P3a+P3b talussos de solell
Plantació arbòria i
arbustiva d'altres
P4a+P4b superfícies
Plantació arbòria i
arbustiva de
P5a+P5b talussos d'obaga
Actuacions de bioenginyeria
Col·locació malla de
B1
iute
B2
Entramat Loricata
Obres complementàries
Barrera de
OC-1
seguretat metàl·lica
tipus BMSNA4
Barrera de
OC-2
seguretat metàl·lica
tipus BMSNC2
Placa triangular de
OC-3
trànsit
Placa circular de
OC-4
trànsit
Malla d'acer
OC-5
galvanitzat de triple
torsió
OC-6
Reposició cuneta
OC-7

X

Desmun Desmunt Desmun
t 1.1
1.2
t2

X
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Reposició ferm

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
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Les actuacions que preveu realitzar el present projecte consisteixen en la següent
relació de treballs:
Treballs previs. Consisteixen en els treballs necessaris abans de poder realitzar
canvis morfològics del terreny (com modificar els pendents dels talussos
existents) i previ també als treballs de revegetació; com són la desbrossada d’una
franja al cap dels talussos i la retirada de la malla d’acer existent (que s’haurà de
reposar parcialment, un cop executats els treballs de restauració). S’inclouen
també els treballs per demolir i eliminar el paviments dels trams de l’antiga
carretera en desús. En aquest sentit, es tenen en compte també, treballs més
específics com el desmuntatge i retirada d’elements que entorpirien els posteriors
treballs i el pas de maquinaria, com són les barreres de seguretat existents a
l’actual carretera (que impedeixen l’accés fins al peu dels talussos) o les barreres
dels trams en desús de la carretera, que cal eliminar; així com senyals de trànsit i
cartells d’obra en trams de carretera en desús.

-

-

-

on el terreny actual és massa compacte, es preveuen actuacions de subsolament, i
l’estesa de terra vegetal en totes les superfícies a restaurar.

-

-

P-1 Esbrossada d’espècies arbòries i arbustives; es tracta de
l’arrencada o tala d’arbres al cap de talús dels desmunts on calgui eliminar
la coberta vegetal per a poder realitzar treballs d’adequació morfològica del
terreny o per col·locació de les malles (iute i acer galvanitzat) (desmunt
1.1,1.2 i 2).
P-2 Demolició de paviment en els trams d’antiga carretera en desús i
en els espais pavimentats adjacents, deixant les superfícies preparades per
a les actuacions de tractament del terreny i revegetació.
P-3 Desmuntatge barrera de seguretat metàl·lica de tipus BMSNA4 o
BMSNC2, en aquelles zones on les barreres existents impedeix l’accés a
l’obra des de la carretera actual, i en els trams de l’antiga carretera en
desús, on cal eliminar-les.
P-4 Desmuntatge senyal vertical de trànsit existent en els punts de
l’antiga carretera en desús, on cal retirar-los, i en al peu dels talussos de
desmunt 1.1 i 1.2, on caldrà resposar-los.
P-5 Desmuntatge de cartell obra en un punt de l’antiga carretera en
desús, on cal retirar-lo.
P-6 Desmuntatge de malla d’acer galvanitzat de triple torsió de 50
mm de pas de malla i 2 mm de diàmetre, per a protecció de talussos, inclòs
part proporcional de corretja de formigó en coronació de desmunt i
subjectada al talús amb cables i picots d'ancoratge en el talús del desmunt
1.1 (PK 0+050 a 0+060) i al desmunt 2 (pk 0+200 a 0+290), on actualment
hi ha col·locada aquesta malla.

Adequació morfològica del terreny amb l’objectiu de reduir el pendent d’alguns
dels talussos (3H:2V) i la creació de bermes en aquests talussos per poder ser
revegetats. Això implica realitzar excavacions del terreny, terraplenats, esplanades i
retalussats. Altres objectius que s’assoliran amb aquestes actuacions són la
preparació del terreny per a executar actuacions de revegetació; en algunes zones

-

-

T-1 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45
m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3
braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al
25 %. Es realitzarà a la zona plana del sud de l’actual carretera a restaurar,
i els espais alterats sota el viaducte.
T-2 Excavació en zones de desmunt incloses les parts proporcionals
de roca, amb mitjans mecànics. Es realitzarà al desmunt 1.1,1.2 i 2, per tal
de tombar el terreny i aconseguir un pendent apte per a la restauració
(3H:2V). En el cas del desmunt 1.1 es tombarà la muntera del talús; en el
cas del desmunt 1.2 es tombarà la part inferior del talús i la zona de la
muntera , i en el cas del desmunt 2 es preveu també l’excavació per a
instal.lar l’entramat Loricata i el talús 3H:2V que hi va a continuació.
T-3 Retalusat en zones on s’ha realitzat una excavació de terreny
(zones de desmunt), o en zones irregulars per tal de deixar les superfícies
preparades per a les posteriors actuacions de revegetació i/o bioenginyeria.
Es preveu per tant, en les superfícies resultants de l’excavació del terreny (T2), en el desmunt 1.1,1.2 i 2; i en els espais sota el viaducte
T-4 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra (26%) i també de
préstec (74%), i la seva estesa i compactació. Es realitzarà en els talussos
de desmunt, per tal d’aconseguir un pendent apte per a la restauració
(3H:2V), i en els trams de l’antiga carretera per a augmentar la cota del
terreny (20cm) i obtenir un terreny uniforme. En el cas del desmunt 1.1 es
preveu el terraplenat de la zona inferior dels talús per obtenir el pendent
desitjat fins a la berma intermitja; en el desmunt 1.2, es preveu el
terraplenat a la part intermitja del talús per obtenir un pendent uniforme
(3H:2V); i en el cas del desmunt 2 es preveu un petit terraplenat per acabar
el talús 3H:2V i crear una berma a la part intermitja del talús. Així mateix
també s’ha inclòs el terraplenat de terres que han d’anar darrera de
l’entramat de la Loricata.
T-5 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra.
Es realitzarà a les bermes intermitges de nova creació proposades en els
perfils del desmunt 1.1(pk 0+050 a 0+060) i desmunt 2 (pk 0+200 a 0+290).
T-6 Estesa terra vegetal de 30 cm procedent de préstec, incloent el
tractament i l’estesa, així com el refinat manual. Requereixen d’estesa de
terra vegetal tots els espais on es preveuen plantacions, i que es correspon
amb els talussos amb pendent 3H:2V, entramat Loricata i bermes dels
desmunts 1.1, 1.2 i 2; la zona plana adjacent a la carretera, els espais de
sota el viaducte i els trams d’antiga carretera i abocador a restaurar.

Hidrosembres. Actuació dirigida a assolir un ràpid recobriment herbaci i
integració paisatgística de les superfícies on s’actua, així com facilitar la seva
estabilització protegint-los de l'erosió.
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-

H-1: Hidrosembra amb barreja base d’herbàcies de totes les superfícies
amb un pendent igual o inferior al 3H:2V, munteres, bermes, zones planes,
espais sota el viaducte i trams de l’antiga carretera en desús.

desmunt on no es podrà reduir el pendent i per tant, segueix sent necessària per
controlar les possibles caigudes de material a la via (desmunt 1.1 i 2).

-

Plantació. Actuació de revegetació dirigida a facilitar la integració paisatgística de
l’àmbit d’actuació.

- P-1a: Plantació lineal arbòria de berma de pi roig (Pinus sylvestris), prevista
com a plantació d’ocultació que es realitzarà a les bermes intermitges dels
talussos en desmunt 1.1 i al desmunt 2.
- P-2b: Plantació arbustiva de talussos de solell a realitzar en talussos de
desmunts de pendent 3H:2V, i concretament a la muntera i talús inferior del
desmunt 1.1 i al talús inferior del desmunt 2, sobre de l’entramat Loricata.
- P3a+P3b: Plantació arbòria i arbustiva de talussos de solell a realitzar en
talussos de desmunts de pendent 3H:2V, i concretament en tot el talús del
desmunt 1.2.
- P4a+P4b: Plantació arbòria i arbustiva d'altres superfícies a realitzar en
zones planes o amb poc pendent, i concretament a les zones d’actuació:
zona plana adjacent a la carretera, espais sota viaducte i un tram de l’antiga
carretera situada a la banda solell (meitat del tram llarg).
- P5a+P5b: Plantació arbòria i arbustiva de talussos d'obaga a realitzar en
zones planes o amb poc pendent, i concretament en un tram de l’antiga
carretera situada a la banda obaga (meitat del tram llarg i el tram curt).
Bioenginyeria com a mesura de control de l’erosió dels talussos existents amb
major pendent, i on no és viable reduir el pendent del talús per a la seva posterior
revegetació.
- B-1: col·locació de malla organica (de iute) en el talús de major pendent
del desmunt 2 (1H:1,5V), que requereix una major protecció de l’erosió
superficial, i no és viable reduir el pendent. L’objectiu és generar petites
zones de sedimentació (recollida de sediments) que permetin, més
endavant, l’arrelament de les llavors que hi puguin caure de forma natural
- B-2: entramat Loricata a la part basal del desmunt 2 amb l’objectiu
d’assegurar la integració paisatgística d’una part del mateix .És una tècnica
constructiva basada en una estructura metàl·lica modular, amb una
inclinació de 60º (assimilable a 1H:2V) per a la consolidació de talussos,
que subjecta els troncs del frontal a manera d'entramat i va ancorada al
terreny, i amb la que es pot estabilitzar una amplada de 4m de talús (8m²
de superfície) i una alçada de 2 m.
Obres complementaries per tornar a instal·lar elements prèviament existents,
com són les barreres de seguretat de l’actual carretera i les senyals de trànsit.
Igualment, en alguns talussos serà necessari tornar a col·locar la malla d’acer de
triple torsió existent abans d’executar el projecte; concretament, en els talussos en

-

-

-

OC-1 Barrera de seguretat metàl·lica tipus BMSNA4 que se situaran al
mateix lloc que les barreres desmuntades abans d’executar les actuacions
del projecte entre l’actual carretera B-402 i el talús de desmunt 1.1, 1.2,2 i
la zona plana.
OC-2 Barrera de seguretat metàl·lica tipus BMSNC2 que se situaran al
mateix lloc que les barreres desmuntades abans d’executar les actuacions
del projecte entre l’actual carretera B-402 i el talús de desmunt 1.2 i 2.
OC-3 Placa triangular de trànsit que se situaran al mateix lloc que les
plaques desmuntades abans d’executar les actuacions del projecte, i
concretament, davant el talús de desmunt 1.1 i 1.2.
OC-4 Placa circular de trànsit que se situaran al mateix lloc que la placa
desmuntada abans d’executar les actuacions del projecte, i concretament,
davant el talús de desmunt 1.2.
OC-5 Malla d'acer galvanitzat de triple torsió per protegir de l’erosió les
parts dels talussos en desmunt de major pendent, on no s’ha pogut reduir
el pendent. Es realitzarà a les següents zones de talús: en el desmunt 1.1
(PK 0+050 a 0+060) al llarg de 8m de longitud per 4m d’amplada i al
desmunt 2 (pk 0+200 a 0+290), al llarg de 90m i per una amplada d’uns
15m.
OC-6 Reposició de cuneta trepitjable d’1,5 m d’amplada i 0,15m de
fondària adjacent al voral de la carretera que quedarà afectada per les
actuacions d’adequació morfològica del terreny i també per les de
bioenginyeria. Es realitzarà al llarg de la cuneta adjacent al desmunt 1.2
(PK 0+060 a 0+110) al llarg de 50 m de longitud al desmunt 2 (pk 0+200 a
0+290), al llarg de 90 m.
OC-7 Reposicó de ferm de la carretera (carril de 3,5 m d’amplada
adjacent als desmunts 1.2 i 2 + voral d’1m) que quedarà afectat per les
actuacions d’adequació morfològica del terreny i també per les de
bioenginyeria. Es tracta d’una millora superficial del ferm, que inclou
treballs de fresat (5 cm) i la reposició dels 5 cm superficials del ferm –capa
AC16- (a més del betum i el reg d’adherència). Es realitzarà al llarg del
ferm del carril (de 3.5 m amplada+1m de voral) adjacent al desmunt 1.2
(PK 0+060 a 0+110) al llarg de 50 m de longitud i al desmunt 2 (pk 0+200 a
0+290), al llarg de 90m.

3. IDENTIFICACIÓ I
INTEGRACIÓ DELS ANTECEDENTS
ADMINISTRATIUS I TÈCNICS. DADES DE PARTIDA
Per a la elaboració del present projecte de Millora local. Mesures correctores
ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet.
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Clau: PC.MB-06045-C1, s’han tingut en compte les següents dades de partida
relacionats al següent apartat:

TAULA D’IDENTIFICACIÓ I INTEGRACIÓ DE LES DADES DE
PARTIDA

3.1

A continuació es presenta una taula que identifica els condicionants específics
establerts pels documents de partida:
Els documents que recullen les dades de partida són els següents:
N.

N.

3

Document
Proposta
d’ordre
d’estudi

1

2

documents de caràcter administratiu:
Prescripció
Dades
generals del
projecte

Integració prescripció i apartats on es justifica
Portada i encapçalaments dels documents del projecte i
caixetí dels plànols (Document I Memòria i Annexos,
Document II Plànols, Document III Plec de Prescripcions i
Document IV Pressupost)

documents de caràcter ambiental:
Document
Declaració d’Impacte Ambiental de 15 d’octubre de 2002, del projecte “Millora
general. Condicionament de les carreteres GI-401 de Campdevànol a Gombrèn, GI402 de Gombrèn a la Pobla de Lillet i B-402 de Guardiola de Berguedà a la Pobla de
Lillet. Tram: Campdevànol-Guardiola de Berguedà” , en els termes municipals de
Ripoll, Campdevànol, Gombrèn, la Pobla de Lillet, Guardiola de Berguedà i Sant Julià
de Cerdanyola.
’Estudi d’impacte ambiental “Millora general. Condicionament de les carreteres GI-401
de Campdevànol a Gombrèn, GI-402 de Gombrèn a la Pobla de Lillet i B-402 de
Guardiola de Berguedà a la Pobla de Lillet. Tram: Campdevànol-Guardiola de
Berguedà” amb clau: IA-AC-00021, de 25 d’abril de 2001

A l’annex 1.Antecedents s’adjunta còpia dels documents 1 (Ordre d’estudi), 2 i 3
(Declaracions d’Impacte Ambiental).
3.2

COMPLIMENT
DE
PRESCRIPCIONS
AMBIENTALS.
REQUERIMENTS AMBIENTALS APLICABLES

A continuació s’analitza el present projecte en relació a possibles impactes que es
poden generar, analitzant-los i identificant-los en la taula següent, així com es
proposen
mesures
correctores
per
minimitzar-los:
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Impactes Ambientals i Mesures Correctores d’Impacte Ambiental
Vector

Possibles Impactes

Aplica
(S/N)

Contaminació lumínica

NO

Legislació
Estatal
Autonòmica

Mesures Correctores
-

Atmosfera

Emissions de pols

SI

**

**

-

Contaminació acústica

-

SI

Soroll

**
Vibracions

**

NO

-

Medi Hídric

Contaminació temporal de les aigües
superficials per presència de terbolesa o
partícules sedimentables fruit dels treballs
d’excavació

-

SI

**

**
-

Afectació hidrologia subterrània

Afecció a vegetació

-

SI

Vegetació

Edafologia

Incendis forestals

SI

Compactació del sòl

SI

**

**

Verificar regs periòdics dels vials per minimitzar la pols
generada pel trànsit de vehicles, especialment en èpoques
de sequera, que pugui ocasionar molèsties al personal de
l’obra, sobre poblacions properes o afectar vegetació
limítrofa.
Verificar que el transport de terres i materials susceptibles
de generar pols utilitzin sistemes (lones o similars) que
eviten que es produeixi pols. Aquesta mesura és d’obligat
compliment quan en el trajecte a realitzar s’han d’utilitzar
carreteres comunes i no específiques pel trànsit d’obra.
Control de la pols en la vegetació: no presència de pols a
les fulles.
Comprovar que la maquinària disposi del Certificat CE i
ITV.
Treball diürn de 8 a 20h.
Comprar o llogar maquinària amb baixa emissió sonora.
Evitar instal·lar el parc de maquinària en indrets sensibles
(formacions forestals).
Evitar abocaments accidentals de residus i/o substàncies
perilloses a les lleres, disposant d’una zona especifica per
aquests, totalment impermeable i allunyada dels cursos
hídrics propers.
Realitzar el manteniment de la maquinària en espais
impermeabilitzats per tal d’evitar incidències desfavorables
derivades de les operacions de neteja i manteniment, evitar
vessaments i pèrdues de combustibles i olis
Retirar els residus a través d’un gestor autoritzat de
residus.
Situar les zones d’abassegaments temporals de terres i
materials fora de les lleres i de zones sensibles (hàbitat
ripari de la Muga)
Evitar abocaments de terres, llots, etc., a les lleres així com
d’aigua amb càrrega contaminant i altres substàncies.
Encintat de l’àrea estricta de l’obra
No superar el límit del marcatge estricte de l'obra.
Acotar els treballs de tallada de peus arboris
Restaurar els accessos i zones de canyars on s’ha retirar
rizoma mitjançant estesa de terra vegetal, hidrosembra i
plantació d’espècies arbòries i arbustives autòctones
pròpies de la zona

Requeriment PAQMA

SI

SI

SI

SI

-

Disposar dels telèfons d’emergències.
Disposar dels mitjans d’extinció correctes
No fumar, ni realitzar treballs que puguin emetre guspires.

SI

-

Evitar afectacions fora de l’àmbit del projecte mitjançant

SI
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Impactes Ambientals i Mesures Correctores d’Impacte Ambiental
Vector

Possibles Impactes

Aplica
(S/N)

Legislació
Estatal
Autonòmica

Mesures Correctores
encintat de protecció.
Restitució estructural dels sòls mitjançant subsolats i
fressats de zones compactades (abassegaments
temporals, camins, etc.)
Prohibició d'abocaments fora dels llocs expressament
adequats

SI

-

Correcta gestió de terres en els abassegaments
Gestió de terres, runes i residus; les terres no aprofitables a
l’obra caldrà que es portin a abocador autoritzat; així com la
resta de residus i runes.

SI

-

Necessitat de terres de préstecs (legalment autoritzats)

SI

-

Adoptar pendents establertes en el projecte per tal
d’assegurar tant l’estabilitat del terreny com la integració
paisatgística; així com execució de mesures de
bioenginyeria establertes (xarxa de iute i Loricata)

SI

Contaminació del sòl en cas de fuites

SI

**

**
-

Geologia i
geomorfologia

Balanç de terres - excavacions

Si

Abocadors i préstecs

NO

Afecció a l’orografia del terreny

SI

Afecció a fauna

NO

Connectivitat

NO

ENP i altres
figures
d’interès
catalogades

Zona de Protecció per l’avifauna risc
electrocució
Pla de recuperació del trencalòs

SI

Patrimoni
cultural

Afeccions a jaciments arqueològics i
paleontològics protegits
Afecció a elements del Patrimoni
Arquitectònic

Fauna

Paisatge

Impacte paisatgístic

**

**

Requeriment PAQMA

**

**

**

**

-

**

**

-

Revegetar les superfícies de nova creació
Respectar els períodes reproductors de la fauna

SI

NO
NO

SI

**

**

Afectació a infraestructura associada (BPoblació
SI
**
**
402)
** la legislació associada es detalla al Document 3. Plec de prescripcions tècniques (apartat 3.1.2) del present projecte.

-

Limitar el màxim els àmbits de treball, evitant l’afectació
més enllà dels àmbits estrictes de l’obra; senyalització i
encintat.

-

Mantenir les condicions de neteja del entorn i fer una gestió
controlada dels residus generats.

-

Minimitzar els moviments de terres i les zones d’afectació i
procurar que durin el mínim temps possible

-

Minimitzar l’obertura de nous accessos
Senyalització d’obres i reposició dels talls de camins, vials i
carreteres.
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4. ACTIVITATS IMPORTANTS A CONTROLAR

4

S’adjunta a continuació una taula amb les activitats d’obra que, com a mínim, caldrà
controlar perquè es considera que són crítiques per la seva actuació, i que tenen unes
característiques i uns condicionants tècnics d’execució específics que es troben descrits
al Plec de prescripcions tècniques del present projecte; són les següents:

5

Actuacions

6
7
8

Apartat PPT

Treballs previs
P2: Demolició de paviment
Adequació morfològica del terreny
T1: Excavació de terreny no classificat
T4: Terraplenat
T6: Estesa de terra vegetal
Bioenginyeria

3.4.2.3
3.4.5.2
3.4.5.4
3.4.5.6
3.4.8.1

B2: Entramat Loricata
Hidrosembra
H1: Hidrosembra
Plantació
P1: Plantació lineal arbòria de berma
P2: Plantació arbustiva de talussos de solell
P3: Plantació arbòria i arbustiva de talussos de solell
P4: Plantació arbòria i arbustiva d'altres superfícies
P5: Plantació arbòria i arbustiva de talussos d'obaga
Obres complementàries
OC5: Malla acer galvanitzat
OC7: Reposició ferm

3.4.8.2
3.4.6

Certificat del proveïdor de llavors
Assaig de comprovació de la barreja
Planta
Passaport fitosanitari
Controls visuals de l’estat, espècie i mida de
la planta subministrada
Aigua de reg
Assaig a cada punt de captació.
Malla acer galvanitzat
Certificat del proveïdor, per cada lot
Afermats (mescla bituminoses, Assaigs de qualitat, certificats de proveïdors
betum i reg d’adherència)

Aquesta llista es podrà ampliar segons indicacions de la Direcció d’obra.
A continuació s’especifiquen alguns dels criteris de control i especificacions dels
materials més importants a controlar:

5.1

B1: Col.locació malla iute

Llavors de la hidrosembra

MATERIALS PER A LA BIOENGINYERIA

5.1.1 MALLA DE IUTE
Criteris de control
Només s’acceptaran materials de qualitat certificada provinents de subministradors
acreditats i amb les característiques esmentades al Plec de Prescripcions Tècniques.

3.4.9
3.4.9
3.4.9
3.4.9
3.4.9

Abans de la col·locació dels materials, i per cada lot de material que es rebi, es durà a
terme un control dels certificats de qualitat dels materials i productes del fabricant
corresponents.
Per a cada subministrament que arribi a l’obra es realitzarà una inspecció visual del
material a la seva recepció.

3.4.9.3

Especificacions
Els materials han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

5. MATERIALS IMPORTANTS A CONTROLAR
S’adjunta a continuació una taula amb els materials més importants a controlar que hi
haurà a l’obra, definint el tipus de control que caldrà fer sobre ells:
Núm.
1
2
3

Material
Malla orgànica
Entramat Loricata
Components de la hidrosembra

Tipus de control
Certificat del proveïdor, per cada lot
Certificat del proveïdor, per cada lot
Certificat del proveïdor dels components.
Assaig de contingut de la barreja.

Composició

Resistència
Resistència
al
Ample
Gramatge
Gruix
kN/m
trencament
estàndar
gr/m2
mm
%
m

iute 100%
1
2

292

DM: Direcció màquina.
DC: Direcció Creuada.
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1,22 cm

2

DM1

DC2

DM3

DC4

10

10

8

8

Trama
oberta
%

Capacitat
d’absorció
aigua
(% sobre
pes sec)

70

300

10
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500

1,22 cm

5

10

7,5

10

10

50

500

732

1,22 cm

6

12

12

10

10

30

500

1000

1,22 cm

8

15

15

10

10

15

600

Les mantes o malles han de tenir un gruix i una distribució dels seus components
uniforme a tota la seva superfície. Aquestes han de portar perfectament etiquetades en
cada rotllo les especificacions següents:
Composició de la matriu en %
Característiques i disposició de la geomalla
Amplada en m
Llargada en m
Àrea del rotllo en m2
Pes aproximat del rotllo en kg

Els materials han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la
norma corresponent;
Ha d’estar constituït per una estructura modular frontal metàl.lica d’acer galvanitzat Z275
JO de 2 m d’amplada i 2,3 m d’alçada amb suport per a la col.locació de troncs de 4 m
de llargada; l’estructura ha d’incorporar un eix central de subjecció de diàmetre de 60
mm i 3 m de longitud i una placa base d’ancoratge, també d’acer galvanitzat Z275 JO.
L’estructura ha d’incorporar també 2 cables d’acer inferiors i superiors que funcionen
com a tensors.

5.2

MATERIALS PER A L’HIDROSEMBRA

5.2.1 COMPONENTS DE L’HIDROSEMBRA
Criteris de control

Els materials s’han d’emmagatzemar a l’obra de tal forma que no quedin exposats a
possibles danys o ruptures.
Els conjunts de material subministrats per a la instal·lació hauran d’estar formats de tots
els elements necessaris per a la seva correcta col·locació i fixació.

Abans de la col·locació dels materials, i per cada lot de material que es rebi, es durà a
terme un control dels certificats de qualitat dels materials i productes del fabricant
corresponents. Es presentarà el certificat de qualitat del proveïdor de cadascun dels
components de la hidrosembra (llavors, adob, components de mulch, estabilitzant).

El tipus de geoproducte lliurat haurà de correspondre amb el producte definit a
l’etiquetatge.

Per a cada subministrament que arribi a l’obra es realitzarà una inspecció visual del
material a la seva recepció.

Cal que els materials compleixin les especificacions contemplades al Plec de
Prescripcions tècniques.

Es farà un control analític de l’aigua per a hidrosembres de tots els punts de captació
(veure apartat 6.5.1).

5.1.2 ENTRAMAT LORICATA

Abans de començar a hidrosembrar, o si varia el subministrament, es faran els següents
assaigs de qualitat per a cada component contingut en l’hidrosembra:

Criteris de control
Només s’acceptaran materials de qualitat certificada provinents de subministradors
acreditats i amb les característiques esmentades al Plec de Prescripcions Tècniques.
Abans de la col·locació, i per cada lot de material que es rebi, es durà a terme un control
dels certificats de qualitat dels materials i productes del fabricant corresponents.
Per a cada subministrament que arribi a l’obra es realitzarà una inspecció visual del
material i comprovacions geomètriques a la seva recepció.
Especificacions

es comprovaran els següents elements utilitzats per hidrosembrar per cada 10.000 m2
de superfície hidrosembrada, tant de la mostra de la barreja abans de l’aplicació, com de
l’hidrosembra aplicada:
-

Determinació del contingut de llavors.
Determinació del contingut d’aigua.
Determinació del contingut d’adob.
Determinació del contingut de components de mulch.
Determinació del contingut d’estabilitzant.

Especificacions
Els resultats dels assaigs dels materials hauran de complir les limitacions establertes en
el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte.
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5.2.2 LLAVORS PER A L’HIDROSEMBRA

Només s’acceptaran plantes de qualitat certificada provinents de vivers acreditats amb
les característiques esmentades al Plec de Prescripcions Tècniques.

Criteris de control

Comprovació de les condicions de subministrament i identificació:

Abans de començar a hidrosembrar es demanarà al Contractista la certificació de
l’origen i de la qualitat de les llavors proposades pel proveïdor. La barreja serà la
mateixa durant tota l’obra, exceptuant que es justifiqui que la barreja no és adequada per
a una zona en concret.
Abans de començar a hidrosembrar, o bé si varia el subministrament de llavors, es faran
les següents proves de qualitat per a la identificació de llavors d’espècies a hidrosembrar
i control de germinació:
per cada 20.000 m2 de superfície a hidrosembrar (600 kg de llavor a hidrosembrar) es
prendrà una mostra per determinar:
-

Control de germinació (% germinació).
Identificació de llavors de la hidrosembra i comprovació dels percentatges
formulats.
Identificació de l’espècie dominant.

-

5.3

-

Número de registre del proveïdor.
Número individual de sèrie o de lot.
Nom botànic
Nom de la culti-var.
Codificació de planters.
Quantitat.
Grandària.

Les plantes han d’estar degudament etiquetades, almenys un 10% de les plantes de
cada lot.
Les culti-vars registrades han de dur darrera el nom de registre.

Especificacions
-

Cada lot o unitat de cada varietat o espècie de planta quan, surt del viver, s’ha de
subministrar amb una etiqueta duradora, amb caràcters ben visibles i clars, indeleble, en
la qual s’especifiqui:

Les llavors s’hauran d’adquirir en un centre acreditat i legalment reconegut o, en
tot cas, en empreses de reconeguda solvència.
Les llavors a hidrosembrar ha de complir amb els Reglaments Tècnics de Control
i Certificació de Llavors de les espècies corresponents, estant per tant adaptades
a les normatives de la C.E.E.
Les llavors han d’estar lliures de fongs i no presentaran símptomes d’haver sofert
malalties micològiques, ni atacs d’insectes o d’animals rosegadors.
El grau de puresa mínima admès serà del 90% del pes del material envasat.
El poder germinatiu serà almenys del 95 %.
La barreja de llavors serà la que determina el plec de condicions, i la mateixa
durant tota l’obra. La proporció exacta serà la indicada a l’etiqueta de qualitat i
garantia. La substitució només s’ha de realitzar amb l’autorització de la Direcció
Facultativa.

Aquests controls s’han de realitzar abans d’iniciar els treballs de restauració, durant el
subministrament de la planta.

MATERIALS PER A LES PLANTACIONS

La mida i presentació de cada espècie vegetal s’especifica al Plec de prescripcions
tècniques.

5.3.1 SUBMINISTRAMENT DE PLANTA

Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
Cal inspeccionar un 2% de les plantes de cada lot.
Control de les condicions d’emmagatzematge (si és el cas).
Abans de l’execució de les plantacions, o en el cas de variació en el subministrament, es
realitzaran controls de qualitat per a cada espècie vegetal rebuda a l’obra, tant arbòria
com arbustiva. Així per cada lot de plantes es durà a terme un control visual del gènere i
espècie, alçada, presentació i condicions fitosanitàries.
Especificacions

Les plantes han de tenir un desenvolupament vegetatiu acord amb les característiques
de l’espècie i/o varietat.

Criteris de control
Es controlarà que les plantes utilitzades a la revegetació coincideixen amb les indicades
al Plec de Prescripcions tècniques i l’autenticitat de totes les espècies autòctones.

A través dels controls visuals, es consideraran plantes (arbusts i arbres) sanes i de
qualitat les que compleixen les següents condicions generals:
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- Exemptes de plagues, malalties i altres alteracions, així com els seus símptomes
- Sense símptomes de rescalfament, fermentació ni humitat degudes a
l’emmagatzematge en viver o transport
- Sense podriments i/o ferides
- La superfície del substrat, lliure de molses (símptoma de mal drenatge o rec
excessiu).
- Substrat sense males herbes i dels seus propàguls.
- Bon desenvolupament de les arrels, amb el coll de suficient gruix.
- Adequada proporció part aèria/subterrània.
- Suficient enduriment per a facilitar l’arrelament.
- En plantes llenyoses, presència de teixits suficientment lignificats.
- Bon aspecte extern, similar al de la mateixa espècie en condicions naturals
- Sense defectes visibles, ni en la part aèria ni en la subterrània.
Les plantacions s’han de realitzar amb les densitats i ubicació descrites en el Projecte
constructiu.

A part del no compliment de les condicions de sanitat i qualitat establertes al punt
d’especificacions, es consideraran defectes excloents:
-

Planta parcialment dessecada
Tija fortament corbada
Gema terminal seca
Fullatge més recent sec
Coll de l’arrel malmès
Arrel pivotant espiralitzada, enrotllada o remuntant
Arrels secundàries insuficients o amputades
Insuficients puntes vives

5.4

MATERIALS PER A REG

5.4.1 AIGUA DE REG
Criteris de control

Les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l’espècie i mida d’arbre.
Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i
recents sense ferides ni macadures. Quan sigui sense protecció, el pa de terra haurà
d’estar intacte, compacte i ple d’arrels i proporcionat a la seva part aèria. Quan estigui
protegit amb malla metàl·lica i guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de
guix armat. Finalment, quan és protegit amb guix, aquesta protecció haurà de constituir
una envoltant de guix compacte.
Quan el subministrament és en contenidor, aquest haurà de ser de la mida i
característiques adients a l’espècie i/o varietat i a la mida de la planta i s’haurà de retirar
just abans de la plantació. La planta no ha de presentar símptomes d’haver tingut arrels
fora del contenidor.
Quan el subministrament és en esqueix, s’haurà d’evitar que aquest perdi la seva
humitat durant el seu transport i la seva manipulació. S’ha de col·locar dins d’envoltants
de plàstic o en unitats nebulitzadores. Si no es pot plantar immediatament s’ha de
mantenir amb les condicions d’humitat adequades
Si les condicions atmosfèriques o del transport són molt desfavorables, s’haurà de
protegir també la part aèria de la planta.
No s’acceptarà el material defectuós o el considerat no apte.
No s’acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompanyades dels
certificats de garantia corresponents. No s’acceptaran els lots que presentin plantes no
sanes, o de no qualitat, en una proporció superior al 5%.

L’aigua de reg haurà de ser de qualitat agronòmica, podent utilitzar com a font:
-

Sistemes de reg existents en les proximitats de les àrees restaurades (canals,
sèquies, pous, hidrants, boques de reg, etc.)
Aportant aigua des d’altres indrets mitjançant, camions cisternes o utilitzant
dipòsits mòbils.

Abans de començar a regar es farà un assaig de la qualitat de l’aigua a emprar i es
controlaran les condicions de subministrament. S’agafarà una mostra de l’aigua que
s’utilitzarà i s’analitzarà, així com s’ha de comptar amb els permisos necessaris per a
poder-la captar.
Especificacions
Els resultats dels assaigs de l’aigua hauran de complir les limitacions establertes en el
Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte.
Es podrà admetre per aquest ús qualsevol aigua potable, de qualitat per a reg, compatible
amb l'ús agrícola. En tot cas es comprovarà que no presenti un excés de sals (CE < 3
dS/m) i no contingui contaminants.
Si no hi ha antecedents, s'haurà de verificar que l’aigua compleix les característiques
següents:
- pH : 6-8
- Conductivitat elèctrica a 25 oC:
- Oxigen dissolt:
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- Sals solubles:
< a 2 g/l.
- Sulfats (SO4):
< 0.9 g/l
- Clorurs (Cl ):
< 0,9 g/l
- Bor:
< 2 mg/l.
- No ha de contenir bicarbonat ferros, àcid sulfhídric, plom, seleni, arsènic, cromats ni
cianurs.
- En quant als organismes patògens, el límit de l'Escherichia coli en 1 cm3 ha de ser de
10.
- l'activitat relativa del na+, en les reaccions de canvi del sòl, definida per:
Na+
SAR=

Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i
recepció del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra
legalment reconeguda a un país de l'UE, 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.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es
realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro.
((UNE-EN 10218-1)

no ha de ser superior a 26.
(Ca++ + Mg++) / 2

- El valor de K. expressant els continguts dels ions en g/l., ha de ser superior a 1,2.

Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).

Es diferencien els següents casos:

Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment
(mètodes no destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat, seguirà les normes
UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant

1. Si (Na+ - 0,60 Cl-)< o, llavors K = 2,04/Cl-

Criteris de presa de mostres en tela metàl·lica de torsió:

2. Si (Na+ - 0,60 Cl-)> o, llavors K = 6,62/(Na+ +2,6 Cl-)

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1.

3. Si (Na+ - 0,60 Cl- -0,48 SO4) < o,

De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de control per
realitzar l'assaig de gruix de recobriment. El número mínim de peces per realitzar el
control serà l'indicat a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5)

0,662
llavors K = --------------------------------------Na+ - 0,32 Cl- - 0,43 SO4

Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment en tela metàl.lica de torsió:

- El valor del carbonat sòdic residual (CRS), definit per:
CRS = (CO3 + CO3H-) - (Ca++ + Mg++), en els ions s'expressaran en miliequivalents cada
litre, ha de ser menor de 2,5 meql.
De les especificacions anteriors la Direcció facultativa podrà obligar a efectuar l'assaig de
les que consideri oportú.

5.5

OBRES COMPELENTÀRIES

5.5.1 MALLA METÀL.LICA ACER GALVANITZAT

No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
garantia.
Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a
les condicions especificades.
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es
rebutjaran les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran
de resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas
contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels elements rebuts.

5.5.2 AFERMATS BITUMINOSOS

Criteris de control

Criteris de control

Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de malla,
el control serà:



Mescla bituminosa en calent
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Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a
l’assaig d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap
component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.

El Pla recull el nombre d’assaigs i proves a realitzar, així com una justificació de l’import
corresponent. El Pla d’assaigs de qualitat s’adjunta en l’apèndix 1 d’aquest annex.

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels
àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser
utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses.

7. SITUACIONS D’EMERGÈNCIA AMBIENTAL
SITUACIONS D’EMERGÈNCIA AMBIENTAL.
IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ

Les característiques generals dels components de l’afermat han de complir allò esmentat al
Plec del present Projecte, especialment:

OBRA: Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B- Clau: PC.MB-06045-C1

Lligant hidrocarbonat.

Vector

-

No seran admeses les mescles G25 ni S25.

-

El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm.

-

El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm.

Hidrologia

Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent
certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de
Control de Qualitat o a la Direcció d'Obra.

Atmosfera



Pàg:

/

402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet

Codi
AE001
AE002
HE001
HE002
HE003

Regs d'adherència
SE001

A la present obra només s’admetran regs tipus termoadherents, amb els lligams
especificats als següents apartats.

Sòl/Subsòl

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques
generals sobre regs d'adherència de l’article 531 segons l’Ordre FOM 891/2004.

L’emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l’obra en funció de les proves
realitzades i sigui aprovada per la Direcció d’Obra.

SE002

SE003
SE004

Població

Prenent com a base els amidaments definitius i les principals unitats d’obra, es presenta
un Pla d’assaigs de qualitat. Aquest té com a finalitat complementar el contingut del Plec
de Prescripcions Tècniques Particulars en el que fa referència als procediments a seguir
en obra per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix.

PE001

V
a

6. PLA D’ASSAIGS DE QUALITAT

VE001

Emissions de substàncies
tòxiques (pols d'amiant,
fums)
Trencament de canonades
de gas
Trencament de canonades
d'aigua
Vessaments incontrolats a
sistemes aquàtics
Inundacions a l'obra

Gravetat

Prob. x Grav.

1

2

2

2

2

3

x

3

2

4

x

-

i

-

Trencament de la xarxa de
clavegueram
Treballs previs,
Adequació
morfològica,
Talls
en
línies
de
bioenginyeria,
subministrament elèctric i
plantacions,
comunicació
hidrosembres,
obres
complementàries
Incendis
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Significativ
a (X)

Probabilitat

-

Adequació
morfològica,
Vessaments
incontrolats
bioenginyeria,
al sòl
plantacions
hidrosembres
Adequació
morfològica,
bioenginyeria,
Esllavissades
i
plantacions,
despreniments
hidrosembres,
obres
complementàries
Trencament d'oleoductes

Avaluació

Activitat que la
produeix

Situació d’emergència

Treballs previs

1

3

3

X
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Intolerable (4 i 5)
Important (3)
Tolerable (1 i 2)

Probabilit
at
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Alta
Mitjana
Baixa

3
2

4
3

5
4

1

2

3

Trivial

Moderada

Notable

Es
considerarà
la
situació
d’emergència SIGNIFICATIVA quan
el resultat de l’avaluació sigui
superior o igual a 3. En aquest cas,
es marcarà amb una creu a la
columna de “Significativa”. En les
altres situacions, es considerarà NO
SIGNIFICATIVA.

Gravetat
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1. INTRODUCCIÓ

3. PRESSUPOST DE QUALITAT

Prenent com a base els amidaments definitius que sortiran dels mesuraments
efectuats i les principals unitats d’obra, es presenta el Pla d’Assaigs de Qualitat.
Aquest té com a finalitat complementar el contingut del Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars pel que fa als procediments a seguir en obra per tal de
verificar el compliment del que allà s’estableix.

El pressupost d’execució per contracte sense IVA del present projecte constructiu
ascendeix a una quantitat de 251.031,82€. El pressupost d’execució per contracte
sense IVA del Pla d’Assaigs del present projecte ascendeix a una quantitat de
1.996,46 €.

El pla recull el nombre d’assaigs i proves a realitzar, així com una justificació de
l’import corresponent. Tant per evitar errades i garantir les actuacions, com per
procedir a la recepció de l’obra, es procedirà tal i com s’indica a continuació.
S’han tingut en compte les següents consideracions:
o s’empraran materials amb el seu corresponent certificat de garantia. No s’han
previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de
qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que
incompleixin aquests supòsit, el contractista haurà de realitzar els assaigs
indicats per la Direcció Facultativa.
o A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha
suposat un únic proveïdor per a cada material. En cas de variar, s’hauran
d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor.
o El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant
l’execució de l’obra, atenent a freqüència temporal, resultessin més assaigs
dels previstos, aquest increment correrà a càrrec del contractista, excepte
justificació i acceptació per part de la DO, de les causes que hagin pogut
provocar un ritme d’execució més lent del previst.

2. BANC DE CRITERIS
Per a la realització del present pla d’assaigs s’ha utilitzat el Banc de Criteris de
control de qualitat d’Obra Civil d’Infraestructures.cat 2019.

2.1. BANC DE PREUS DE REFERÈNCIA
El Banc de preus de referència utilitzat per a assignar els preus dels assaigs del
pla d’assaigs valorat és el de control de qualitat per les tipologies d’obra civil:
Banc Infraestructures d’Obra Civil 2019.

D’aquesta manera, el percentatge del pressupost d’execució per contracte (PEC)
sense IVA del Pla d’assaigs respecte el PEC sense IVA del Pressupost estimat de
referència per aquest projecte és del 0,80%.

4. CRITERIS GENERALS DE CONTROL
Per a cada partida d’obra es distingeixen bàsicament tres tipus de control:
 Control de recepció: comprovació de les característiques químiques, físiques,
geomètriques o mecàniques dels materials que s’hagin d’utilitzar en l’element
d’obra corresponent.
 Control d’execució: control de l’execució verificant el replanteig, els materials
a utilitzar i la correcta execució i disposició dels elements.
 Control d’obra acabada: operacions de control que es realitzen en acabar el
procés d’execució per tal de verificar les condicions finals de formació de
l’element d’obra.

4.1. CRITERIS DE CONTROL ESPECÍFICS
Aquest apartat de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el
contingut del Plec de Condicions Tècniques Particulars del present projecte i, en
el que fa referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar el
compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut
d’ambdós documents prevaldrà el que decideixi la DO (o Direcció d’obra) davant
de cada circumstància.
Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats:
1. Operacions de control a realitzar
Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de
l’actuació. En el cas d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret.
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DO.
2. Especificacions
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Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i
assaigs). No s’ha pretès incloure en aquest apartat la totalitat de les condicions
del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt de vista del control de qualitat.

No s’acceptarà la barreja de llavors i altres components per executar la
hidrosembra.

3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment

CONTROL DE LA LLAVOR PER LA HIDROSEMBRA

Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control
no resultin satisfactoris segons les especificacions exigides.

CONTROL DE RECEPCIÓ
1. Criteris de control

5. GRUPS D’ASSAIGS DE QUALITAT

Abans de començar a hidrosembrar es demanarà al Contractista la certificació de
l’origen i de la qualitat de les llavors proposades pel proveïdor. La barreja serà
l’especificada al plec de condicions del projecte, exceptuant que es justifiqui que
la barreja no és adequada per a la zona en concret.

5.1. ASSAIGS DE CARACTERITZACIÓ D’HIDROSEMBRES
CONTROL DELS COMPONENTS DE LA HIDROSEMBRA
CONTROL DE RECEPCIÓ

Abans de començar a hidrosembrar, o bé si varia el subministrament de llavors,
es faran les següents proves de qualitat per a la identificació de llavors d’espècies
a hidrosembrar i control de germinació:
per cada 20.000 m2 de superfície a hidrosembrar (600 kg de llavor a
hidrosembrar) es prendrà una mostra per determinar:

1. Criteris de control
-

Abans de començar a hidrosembrar, o si varia el subministrament, es faran els
següents assaigs de qualitat per a cada component contingut en la hidrosembra:

es comprovaran els següents elements utilitzats per hidrosembrar per cada
10.000 m2 de superfície hidrosembrada, tant de la mostra de la barreja abans
de l’aplicació, com de la hidrosembra aplicada:

2. Especificacions
-

-

Determinació del contingut de llavors.
Determinació del contingut d’aigua.
Determinació del contingut d’adob.
Determinació del contingut de components de mulch.
Determinació del contingut d’estabilitzant.

Durant l’execució de la hidrosembra es demanaran al Contractista els resultats del
control de materials realitzats pel proveïdor.
2. Especificacions

Control de germinació (% germinació).
Identificació de llavors de la hidrosembra i comprovació dels
percentatges formulats.
Identificació de l’espècie dominant.

-

-

Les llavors s’hauran d’adquirir en un centre acreditat i legalment reconegut
o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència.
Les llavors a hidrosembrar ha de complir amb els Reglaments Tècnics de
Control i Certificació de Llavors de les espècies corresponents, estant per
tant adaptades a les normatives de la C.E.E.
Les llavors han d’estar lliures de fongs i no presentaran símptomes d’haver
sofert malalties micològiques, ni atacs d’insectes o d’animals rosegadors.
El grau de puresa mínima admès serà del 90% del pes del material
envasat.
El poder germinatiu serà almenys del 95 %.
La proporció de la barreja serà la indicada a l’etiqueta de qualitat i garantia.
La substitució només s’ha de realitzar amb l’autorització de la DO.

Els resultats dels assaigs dels materials hauran de complir les limitacions
establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte.

3. Actuacions en cas d’incompliment

3. Actuacions en cas d’incompliment

No s’acceptarà la barreja de llavors.

19

Annex 2 Qualitat i Medi Ambient. Apèndix 1. Pla d’Assaigs
Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1

5.2.

ASSAIG D’AIGUA DE REG

No s’acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al
Plec.
AIGUA PER A REG D’HIDROSEMBRES I PLANTACIONS
CONTROL D’EXECUCIÓ DE LA HIDROSEMBRA

CONTROL DE RECEPCIÓ

1. Operacions de Control

1. Operacions de control

-

Observació de la superfície sobre la que s’ha d’executar la hidrosembra
Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat
del reg.
Inspecció visual de la unitat acabada.

2. Criteris de presa de mostra:

L’aigua de reg haurà de ser de qualitat agronòmica, podent utilitzar com a font:
-

Sistemes de reg existents en les proximitats de les àrees restaurades
(canals, sèquies, pous, hidrants, boques de reg, etc.)

-

Aportant aigua des d’altres indrets mitjançant, camions cisternes o utilitzant
dipòsits mòbils.

Es seguiran els criteris que, en cada cas, indiqui la DO.
3. Especificacions

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar,
es faran assaigs, a càrrec del contractista i fora del pressupost d’autocontrol, segons
especificacions.

La qualitat de les llavors ha de ser la indicada per la DO.
2. Criteris de presa de mostra
Des del moment en que s’afegeixen les llavors a la barreja de hidrosembra fins al
moment en que s’inicia l’operació de sembra no han de transcorre més de 20
minuts.

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O.
3. Especificacions

La hidrosembra en una fase s’ha de fer incorporant tots el components en una
passada. La hidrosembra en dues fases s’ha de fer en dues passades.
Cal realitzar els treballs d’hidrosembra amb especial atenció a la uniformitat i
intensitat del reg. S’ha de fer en forma de pluja fina.
Les dotacions de regs no han de provocar escorrenties que desplacin
superficialment les llavors i materials aportats.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
Correcció, a càrrec del contractista, de les irregularitats observades.
REFERÈNCIES:
Reglament de l’Associació Internacional d’Assaigs de Llavors

Es podrà admetre per aquest ús qualsevol aigua potable, de qualitat per a reg,
compatible amb l'ús agrícola. En tot cas es comprovarà que no presenti un excés
de sals (CE < 3 dS/m) i no contingui contaminants.
Si no hi ha antecedents, s'haurà de verificar que l’aigua compleix les
característiques següents:
- pH : 6-8
< 2,5 mmhos/cm
- Conductivitat elèctrica a 25 oC:
- Oxigen dissolt:
>a 3 mg/l.
- Sals solubles:
< a 2 g/l.
- Sulfats (SO4):
< 0.9 g/l
- Clorurs (Cl ):
< 0,9 g/l
- Bor:
< 2 mg/l.
- No ha de contenir bicarbonat ferros, àcid sulfhídric, plom, seleni, arsènic, cromats
ni cianurs.
- organismes patògens: el límit de l'Escherichia coli en 1 cm3 ha de ser de 10.
- l'activitat relativa del na+, en les reaccions de canvi del sòl, definida per:
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Na+
SAR=

no ha de ser superior a 26.
++

(Ca

++

+ Mg ) / 2

- El valor de K. expressant els continguts dels ions en g/l., ha de ser superior a 1,2.
Es diferencien els següents casos:
1. Si (Na+ - 0,60 Cl-)< o, llavors K = 2,04/Cl2. Si (Na+ - 0,60 Cl-)> o, llavors K = 6,62/(Na+ +2,6 Cl-)
3. Si (Na+ - 0,60 Cl- -0,48 SO4) < o,
0,662
llavors K = --------------------------------------Na+ - 0,32 Cl- - 0,43 SO4
- El valor del carbonat sòdic residual (CRS), definit per:
CRS = (CO3 + CO3H-) - (Ca++ + Mg++), en els ions s'expressaran en miliequivalents
cada litre, ha de ser menor de 2,5 meql.
De les especificacions anteriors el Director podrà obligar a efectuar l'assaig de les
que consideri oportú.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.
No s’acceptarà l’aigua que no compleixi les especificacions per als regs de
plantacions.

6. LLISTAT DEL PLA D’ASSAIG

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Obra
Capítol
Titol 3

Operacions de Control

Pàgina:

1

01 Pressupost PC.MB-06045-C1
01 DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 1 PK 0+050 A 0+060
04 HIDROSEMBRES

GR720001

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 36)

Tipus de Control:

61,920 m2

Control de recepció

J011A200

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

0,0180

Global

JR3AC201

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

0,0200

Global

JR467200

Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició

0,00

148,50

0,00

Si

1

203,040

0,0300

Estadístic

JR468200

Percentatge de germinació per espècie

0,00

75,92

0,00

Si

1

203,040

0,0300

Estadístic

JR471150

Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació

0,00

542,17

0,00

Si

1

203,040

0,0300

Estadístic

0,00

385,50

0,00

1

10.000,000

0,0300

Global

Tipus de Control:

JR473170

Control d'obra acabada

Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra,
mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C)

M2

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Obra
Capítol
Titol 3

Operacions de Control

Pàgina:

2

01 Pressupost PC.MB-06045-C1
01 DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 1 PK 0+050 A 0+060
05 PLANTACIONS

GR6BU101

Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 35)

Tipus de Control:

4,000 u

Control de recepció

J011A200

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

0,0240

Global

JR3AC201

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

0,0350

Global

GR66U301

Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 33)

Tipus de Control:

2,000 u

Control de recepció

J011A200

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

0,0240

Global

JR3AC201

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

0,0350

Global

Obra
Capítol
Titol 3

01 Pressupost PC.MB-06045-C1
02 DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 2 PK 0+060 A 0+110
04 HIDROSEMBRES

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
GR720001

Operacions de Control

Pàgina:

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 36)

Tipus de Control:

3

582,000 m2

Control de recepció

J011A200

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

0,0180

Global

JR3AC201

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

0,0200

Global

JR467200

Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició

0,00

148,50

0,00

Si

1

203,040

0,0300

Estadístic

JR468200

Percentatge de germinació per espècie

0,00

75,92

0,00

Si

1

203,040

0,0300

Estadístic

JR471150

Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació

0,00

542,17

0,00

Si

1

203,040

0,0300

Estadístic

0,00

385,50

0,00

1

10.000,000

0,0300

Global

Tipus de Control:

JR473170

Control d'obra acabada

Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra,
mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C)

Obra
Capítol

M2

01 Pressupost PC.MB-06045-C1
02 DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 2 PK 0+060 A 0+110

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Titol 3

Operacions de Control

Pàgina:

4

05 PLANTACIONS

GR6BU101

Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 35)

Tipus de Control:

46,000 u

Control de recepció

J011A200

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

0,0240

Global

JR3AC201

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

0,0350

Global

GR66U301

Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 33)

Tipus de Control:

19,000 u

Control de recepció

J011A200

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

0,0240

Global

JR3AC201

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

0,0350

Global

GR62U101

Tipus de Control:

Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 31)
Control de recepció

36,000 u

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Pàgina:

5

J011A200

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

1,0000

Global

JR3AC201

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

0,0350

Global

Obra
Capítol
Titol 3

01 Pressupost PC.MB-06045-C1
02 DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 2 PK 0+060 A 0+110
06 OBRES COMPLEMENTÀRIES

G9H1U612

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 15)

Tipus de Control:

25,875 t

Control de recepció

J0322103

Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra d'àrids per a elaborar formigons,
segons la norma UNE 7133

1,00

24,79

24,79

J056830M

Determinació del temps de fluència mitjançant viscosímetre de flux d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12846-1

1,00

66,80

66,80

G9HA0010

1

0,000

1

500,000

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 16)

Tipus de Control:

J055110Z

Si

M2

1,0000

Tram

1,0000

Tram

0,585 t

Control de recepció

Presa d'una mostra de lligant bituminós, segons la norma UNE-EN 58

1,00

27,27

27,27

1

250,000

1,0000

Tram

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Pàgina:

6

J9H1410A

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34 i
UNE-EN 12697-6

1,00

135,42

135,42

1

500,000

1,0000

Tram

J9H1520K

Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les
normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36,
d'una proveta testimoni de mescla bituminosa

1,00

72,26

72,26

1

100,000

1,0000

Tram

J9H1630D

Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig d'immersió-compressió) d'una
mescla bituminosa compactada, segons la norma NLT 162

1,00

304,15

304,15

1

500,000

1,0000

Tram

J9H1B401

Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la
norma UNE-EN 12697-13

1,00

17,07

17,07

1

500,000

1,0000

Tram

J9V1310L

Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la
norma UNE-EN 13036-1

1,00

26,62

26,62

1

0,000

1,0000

Tram

G9J1U325

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell (P - 17)

Tipus de Control:

J055A209

175,000 m2

Control de recepció

Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE-EN
12591 i UNE-EN 13924

Obra
Capítol
Titol 3

1,00

62,04

62,04

1

500,000

1,0000

Tram

01 Pressupost PC.MB-06045-C1
03 DESMUNT PK 0+200 A 0+290
04 HIDROSEMBRES

GR720001

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 36)

Tipus de Control:

J011A200

Si

396,000 m2

Control de recepció

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

0,0180

Global

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Pàgina:

7

JR3AC201

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

0,0200

Global

JR467200

Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició

0,00

148,50

0,00

Si

1

203,040

0,0300

Estadístic

JR468200

Percentatge de germinació per espècie

0,00

75,92

0,00

Si

1

203,040

0,0300

Estadístic

JR471150

Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació

0,00

542,17

0,00

Si

1

203,040

0,0300

Estadístic

0,00

385,50

0,00

1

10.000,000

0,0300

Global

Tipus de Control:

JR473170

Control d'obra acabada

Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra,
mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C)

Obra
Capítol
Titol 3

01 Pressupost PC.MB-06045-C1
03 DESMUNT PK 0+200 A 0+290
05 PLANTACIONS

GR6BU101

Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 35)

Tipus de Control:

J011A200

M2

26,000 u

Control de recepció

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

0,0240

Global

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
JR3AC201

Operacions de Control

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

GR66U301

Pàgina:
0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 33)

Tipus de Control:

0,0350

8
Global

11,000 u

Control de recepció

J011A200

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

0,0240

Global

JR3AC201

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

0,0350

Global

Obra
Capítol
Titol 3

01 Pressupost PC.MB-06045-C1
04 ZONA PLANA PK 0+000 A 0+110
04 HIDROSEMBRES

GR720001

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 36)

Tipus de Control:

1.040,860 m2

Control de recepció

J011A200

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

0,0180

Global

JR3AC201

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

0,0200

Global

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Pàgina:

9

JR467200

Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició

0,00

148,50

0,00

Si

1

203,040

0,0300

Estadístic

JR468200

Percentatge de germinació per espècie

0,00

75,92

0,00

Si

1

203,040

0,0300

Estadístic

JR471150

Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació

0,00

542,17

0,00

Si

1

203,040

0,0300

Estadístic

0,00

385,50

0,00

1

10.000,000

0,0300

Global

Tipus de Control:

JR473170

Control d'obra acabada

Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra,
mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C)

Obra
Capítol
Titol 3

01 Pressupost PC.MB-06045-C1
04 ZONA PLANA PK 0+000 A 0+110
05 PLANTACIONS

GR61U201

Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 29)

Tipus de Control:

J011A200

M2

20,000 u

Control de recepció

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

0,0240

Global

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
JR3AC201

Operacions de Control

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

GR66U201

Pàgina:
0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en
clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 32)

Tipus de Control:

0,0350

10
Global

58,000 u

Control de recepció

J011A200

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

0,0240

Global

JR3AC201

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

0,0350

Global

GR66U301

Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 33)

Tipus de Control:

58,000 u

Control de recepció

J011A200

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

0,0240

Global

JR3AC201

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

0,0350

Global

GR62U101

Tipus de Control:

Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 31)
Control de recepció

46,000 u

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Pàgina:

11

J011A200

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

1,0000

Global

JR3AC201

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

0,0350

Global

Obra
Capítol
Titol 3

01 Pressupost PC.MB-06045-C1
05 SOTA VIADUCTE
04 HIDROSEMBRES

GR720001

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 36)

Tipus de Control:

1.358,910 m2

Control de recepció

J011A200

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

0,0180

Global

JR3AC201

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

0,0200

Global

JR467200

Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició

0,00

148,50

0,00

Si

1

203,040

0,0300

Estadístic

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Pàgina:
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JR468200

Percentatge de germinació per espècie

0,00

75,92

0,00

Si

1

203,040

0,0300

Estadístic

JR471150

Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació

0,00

542,17

0,00

Si

1

203,040

0,0300

Estadístic

1,00

385,50

385,50

1

10.000,000

0,0300

Global

Tipus de Control:

JR473170

Control d'obra acabada

Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra,
mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C)

Obra
Capítol
Titol 3

M2

01 Pressupost PC.MB-06045-C1
05 SOTA VIADUCTE
05 PLANTACIONS

GR62U101

Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 31)

Tipus de Control:

70,000 u

Control de recepció

J011A200

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

1,0000

Global

JR3AC201

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

0,0350

Global

GR61U201

Tipus de Control:

Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 29)
Control de recepció

30,000 u

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Pàgina:
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J011A200

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

0,0240

Global

JR3AC201

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

0,0350

Global

GR66U201

Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en
clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 32)

Tipus de Control:

90,000 u

Control de recepció

J011A200

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

0,0240

Global

JR3AC201

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

0,0350

Global

GR66U301

Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 33)

Tipus de Control:

J011A200

89,000 u

Control de recepció

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

0,0240

Global

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
JR3AC201

Operacions de Control

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

Obra
Capítol
Titol 3

Pàgina:
0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

0,0350

14
Global

01 Pressupost PC.MB-06045-C1
06 CARRETERA ANTIGA I ANTIC ABOCADOR
04 HIDROSEMBRES

GR720001

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 36)

Tipus de Control:

3.328,320 m2

Control de recepció

J011A200

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

0,0180

Global

JR3AC201

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

1,00

394,20

394,20

Si

1

182,050

0,0200

Global

JR467200

Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició

1,00

148,50

148,50

Si

1

203,040

0,0300

Estadístic

JR468200

Percentatge de germinació per espècie

1,00

75,92

75,92

Si

1

203,040

0,0300

Estadístic

JR471150

Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació

1,00

542,17

542,17

Si

1

203,040

0,0300

Estadístic

0,00

385,50

0,00

1

10.000,000

0,0300

Global

Tipus de Control:

JR473170

Obra

Control d'obra acabada

Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra,
mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C)

01 Pressupost PC.MB-06045-C1

M2

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Capítol
Titol 3

Operacions de Control

Pàgina:
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06 CARRETERA ANTIGA I ANTIC ABOCADOR
05 PLANTACIONS

GR62U101

Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 31)

Tipus de Control:

111,000 u

Control de recepció

J011A200

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

1,00

131,41

131,41

Si

1

435,752

1,0000

Global

JR3AC201

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

0,0350

Global

GR61U201

Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 29)

Tipus de Control:

J011A200

60,000 u

Control de recepció

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

0,0240

Global

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
JR3AC201

Operacions de Control

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

GR61U601

Pàgina:
0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

Subministrament i plantació d'arbre caducifoli tipus Acer sp, Fraxinus sp i Populus sp de 2 sabes (Ø del coll de l'arrel mímim 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 30)

Tipus de Control:

0,0350

16
Global

30,000 u

Control de recepció

J011A200

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

1,0000

Global

JR3AC201

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

0,0350

Global

GR66U201

Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en
clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 32)

Tipus de Control:

270,000 u

Control de recepció

J011A200

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

0,0240

Global

JR3AC201

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

0,0350

Global

GR66U301

Tipus de Control:

Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 33)
Control de recepció

89,000 u

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Pàgina:
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J011A200

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00

131,41

0,00

Si

1

435,752

0,0240

Global

JR3AC201

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

0,00

394,20

0,00

Si

1

182,050

0,0350

Global

7. LLISTAT RESUM DEL PLA D’ASSAIGS

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Pàg.:

1

NIVELL 3: Titol 3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3
01.01.01
TREBALLS PREVIS
514,96
0,00
0,00
Titol 3
01.01.02
ADEQUACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY
571,88
0,00
0,00
Titol 3
01.01.04
HIDROSEMBRES
102,42
0,00
0,00
Titol 3
01.01.05
PLANTACIONS
107,24
0,00
0,00
Titol 3
01.01.06
OBRES COMPLEMENTÀRIES
1.879,83
0,00
0,00
Capítol
01.01
DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 1 PK 0+050 A 0+060
3.176,33
0,00
0,00
Titol 3
01.02.01
TREBALLS PREVIS
1.394,38
0,00
0,00
Titol 3
01.02.02
ADEQUACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY
6.215,38
0,00
0,00
Titol 3
01.02.04
HIDROSEMBRES
962,69
0,00
0,00
Titol 3
01.02.05
PLANTACIONS
706,19
0,00
0,00
Titol 3
01.02.06
OBRES COMPLEMENTÀRIES
9.532,91
736,42
7,73
Capítol
01.02
DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 2 PK 0+060 A 0+110
18.811,55
736,42
3,91
Titol 3
01.03.01
TREBALLS PREVIS
16.206,37
0,00
0,00
Titol 3
01.03.02
ADEQUACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY
15.467,29
0,00
0,00
Titol 3
01.03.03
BIOENGINYERIA
80.306,10
0,00
0,00
Titol 3
01.03.04
HIDROSEMBRES
655,02
0,00
0,00
Titol 3
01.03.05
PLANTACIONS
1.108,18
0,00
0,00
Titol 3
01.03.06
OBRES COMPLEMENTÀRIES
28.998,16
0,00
0,00
Capítol
01.03
DESMUNT PK 0+200 A 0+290
142.741,12
0,00
0,00
Titol 3
01.04.01
TREBALLS PREVIS
236,52
0,00
0,00
Titol 3
01.04.02
ADEQUACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY
7.145,45
0,00
0,00
Titol 3
01.04.04
HIDROSEMBRES
1.721,69
0,00
0,00
Titol 3
01.04.05
PLANTACIONS
1.268,92
0,00
0,00
Titol 3
01.04.06
OBRES COMPLEMENTÀRIES
303,52
0,00
0,00
Capítol
01.04
ZONA PLANA PK 0+000 A 0+110
10.676,10
0,00
0,00
Titol 3
01.05.02
ADEQUACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY
9.312,64
0,00
0,00
Titol 3
01.05.04
HIDROSEMBRES
2.247,77
385,50
17,15
Titol 3
01.05.05
PLANTACIONS
1.945,22
0,00
0,00
Capítol
01.05
SOTA VIADUCTE
13.505,63
385,50
2,85
Titol 3
01.06.01
TREBALLS PREVIS
19.889,47
0,00
0,00
Titol 3
01.06.02
ADEQUACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY
29.026,84
0,00
0,00
Titol 3
01.06.04
HIDROSEMBRES
5.505,37
1.160,79
21,08
Titol 3
01.06.05
PLANTACIONS
3.941,78
131,41
3,33
Capítol
01.06
CARRETERA ANTIGA I ANTIC ABOCADOR
58.363,46
1.292,20
2,21
Titol 3
01.07.01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
2.171,58
0,00
0,00
Titol 3
01.07.03
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1.663,32
0,00
0,00
Titol 3
01.07.04
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
827,28
0,00
0,00
Titol 3
01.07.05
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
517,71
0,00
0,00
Capítol
01.07
SEGURETAT I SALUT
5.179,89
0,00
0,00
Titol 3
01.08.01
RESIDUS NO ESPECIALS O INERTS
246,39
0,00
0,00
Titol 3
01.08.02
RESIDUS ESPECIALS
36,77
0,00
0,00
Capítol
01.08
GESTIÓ DE RESIDUS
283,16
0,00
0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
252.737,24
2.414,12
0,96
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07

DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 1 PK 0+050 A 0+060
DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 2 PK 0+060 A 0+110
DESMUNT PK 0+200 A 0+290
ZONA PLANA PK 0+000 A 0+110
SOTA VIADUCTE
CARRETERA ANTIGA I ANTIC ABOCADOR
SEGURETAT I SALUT

3.176,33
18.811,55
142.741,12
10.676,10
13.505,63
58.363,46
5.179,89

0,00
736,42
0,00
0,00
385,50
1.292,20
0,00

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Pàg.:

2

Capítol
01.08
GESTIÓ DE RESIDUS
283,16
0,00
0,00
Capítol
01.09
PARTIDES ALÇADES
4.760,00
0,00
0,00
Obra
01
Pressupost PC.MB-06045-C1
257.497,24
2.414,12
0,94
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
257.497,24
2.414,12
0,94
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
Obra

01
01

Pressupost PC.MB-06045-C1

257.497,24
257.497,24

2.414,12
2.414,12

0,94
0,94

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA

0,00
3,91
0,00
0,00
2,85
2,21
0,00
EUR

EUR

8. PRESSUPOST DEL PLA D’ASSAIGS

PLA CONTROL DE QUALITAT.
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PLA CONTROL DE QUALITAT.
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PRESSUPOST

*

Pàg.:

Obra

01

Pressupost PC-MB-06045-C1

Capítol

01

DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 1 PK 0+050 A 0+060

Titol 3

04

HIDROSEMBRES

1

3 JR467200

1 J011A200

U

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

131,41

0,000

0,00

2 JR3AC201

U

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 11)

394,20

0,000

0,00

148,50

0,000

0,00

75,92

0,000

0,00

0,000

0,00

3 JR467200

U

Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 12)

4 JR468200

U

Percentatge de germinació per espècie (P - 13)

5 JR471150

U

Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies
arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) d'una
mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 14)

542,17

Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) (P - 15)

385,50

6 JR473170

TOTAL

U

Titol 3

0,000

01.01.04
01

Capítol

01

DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 1 PK 0+050 A 0+060

Titol 3

05

PLANTACIONS

131,41

0,000

0,00

2 JR3AC201

U

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 11)

394,20

0,000

0,00

01.01.05

Obra

01

0,00

02

DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 2 PK 0+060 A 0+110

Titol 3

04

HIDROSEMBRES

1 JR473170

2 JR3AC201

U

U

Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) (P - 15)

385,50

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 11)

394,20

0,000

0,000

0,000

0,00

Percentatge de germinació per espècie (P - 13)

75,92

0,000

0,00

Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies
arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) d'una
mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 14)

542,17

0,000

0,00

6 J011A200

U

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

131,41

0,000

0,00

TOTAL

Titol 3

01.02.04

0,00

Obra

01

Capítol

02

DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 2 PK 0+060 A 0+110

Titol 3

05

PLANTACIONS

Pressupost PC-MB-06045-C1

1 J011A200

U

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

131,41

0,000

0,00

2 JR3AC201

U

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 11)

394,20

0,000

0,00

Titol 3

01.02.05

0,00

Obra

01

Capítol

02

DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 2 PK 0+060 A 0+110

Titol 3

06

OBRES COMPLEMENTÀRIES

Pressupost PC-MB-06045-C1

1 J055110Z

U

Presa d'una mostra de lligant bituminós, segons la norma UNE-EN 58
(P - 3)

27,27

1,000

27,27

2 J9V1310L

U

Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el
mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 10)

26,62

1,000

26,62

3 J9H1B401

U

Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 9)

17,07

1,000

17,07

4 J9H1630D

U

Determinació de l'efecte de l'aigua sobre l'adhesivitat (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons
la norma NLT 162 (P - 8)

304,15

1,000

304,15

5 J9H1520K

U

Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat
màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del
gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa (P - 7)

72,26

1,000

72,26

6 J055A209

U

Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma UNE-EN 12591 i UNE-EN 13924 (P - 4)

62,04

1,000

62,04

7 J9H1410A

U

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34 i UNE-EN 12697-6 (P
- 6)

135,42

1,000

135,42

8 J0322103

U

Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra d'àrids
per a elaborar formigons, segons la norma UNE 7133 (P - 2)

24,79

1,000

24,79

0,00

0,00

EUR

148,50

U

Pressupost PC-MB-06045-C1

Capítol

Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 12)

2

U

TOTAL

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

Pàg.:

5 JR471150

Pressupost PC-MB-06045-C1

U

*

4 JR468200

0,00

1 J011A200

Titol 3

U

0,00

Obra

TOTAL

PRESSUPOST

EUR

PLA CONTROL DE QUALITAT.
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PLA CONTROL DE QUALITAT.
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PRESSUPOST
9 J056830M

TOTAL

U

Titol 3

*

Pàg.:

Determinació del temps de fluència mitjançant viscosímetre de flux
d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 12846-1
(P - 5)

66,80

1,000

3

PRESSUPOST

66,80

Pàg.:

4

S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 11)
2 J011A200

01.02.06

*

U

736,42

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

131,41

0,000

0,00

Obra

01

Pressupost PC-MB-06045-C1

3 JR467200

U

Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 12)

148,50

0,000

0,00

Capítol

03

DESMUNT PK 0+200 A 0+290

4 JR473170

U

385,50

0,000

0,00

Titol 3

04

HIDROSEMBRES

Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) (P - 15)

75,92

0,000

0,00

542,17

0,000

0,00

1 J011A200

U

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

131,41

0,000

0,00

2 JR3AC201

U

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 11)

394,20

0,000

0,00

Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 12)

148,50

3 JR467200

U

0,000

0,00

4 JR468200

U

Percentatge de germinació per espècie (P - 13)

75,92

0,000

0,00

5 JR471150

U

Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies
arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) d'una
mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 14)

542,17

0,000

0,00

Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) (P - 15)

385,50

6 JR473170

TOTAL

U

Titol 3

01.03.04
01

Capítol

03

DESMUNT PK 0+200 A 0+290

Titol 3

05

PLANTACIONS

2 JR3AC201

TOTAL

U

U

Titol 3

Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies
arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) d'una
mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 14)

TOTAL

Titol 3

01.04.04

0,00

Obra

01

Capítol

04

ZONA PLANA PK 0+000 A 0+110

Titol 3

05

PLANTACIONS

Pressupost PC-MB-06045-C1

1 J011A200

U

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

131,41

0,000

0,00

2 JR3AC201

U

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 11)

394,20

0,000

0,00

0,00

TOTAL

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

131,41

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 11)

394,20

0,000

0,000

01.03.05
01
04

ZONA PLANA PK 0+000 A 0+110

Titol 3

04

HIDROSEMBRES

Titol 3

01.04.05

Obra

01

Pressupost PC-MB-06045-C1

Capítol

05

SOTA VIADUCTE

Titol 3

04

HIDROSEMBRES

1 JR473170

U

Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) (P - 15)

385,50

1,000

385,50

2 JR3AC201

U

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 11)

394,20

0,000

0,00

3 J011A200

U

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

131,41

0,000

0,00

4 JR467200

U

Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 12)

148,50

0,000

0,00

5 JR471150

U

Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies
arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) d'una
mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 14)

542,17

0,000

0,00

0,00

Pressupost PC-MB-06045-C1

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,

394,20

0,000

0,00

0,00

0,00

Capítol

U

Percentatge de germinació per espècie (P - 13)

U

Pressupost PC-MB-06045-C1

Obra

1 JR3AC201

U

6 JR471150

0,00

Obra

1 J011A200

0,000

5 JR468200

0,00

EUR

EUR

PLA CONTROL DE QUALITAT.
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PRESSUPOST
6 JR468200
TOTAL

U

Titol 3

PLA CONTROL DE QUALITAT.
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

*

Pàg.:

Percentatge de germinació per espècie (P - 13)

75,92

0,000

01.05.04

5
0,00

01

Pressupost PC-MB-06045-C1

Capítol

05

SOTA VIADUCTE

Titol 3

05

PLANTACIONS

TOTAL

1 JR3AC201

U

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 11)

394,20

0,000

0,00

2 J011A200

U

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

131,41

0,000

0,00

Titol 3

01.05.05
01

Pressupost PC-MB-06045-C1

Capítol

06

CARRETERA ANTIGA I ANTIC ABOCADOR

Titol 3

04

HIDROSEMBRES

1 JR3AC201

U

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 11)

394,20

1,000

394,20

2 JR473170

U

Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º
C) (P - 15)

385,50

0,000

0,00

3 JR471150

U

Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies
arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C) d'una
mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 14)

542,17

1,000

542,17

4 JR467200

U

Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 12)

148,50

1,000

148,50

5 J011A200

U

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)

131,41

0,000

0,00

6 JR468200

U

Percentatge de germinació per espècie (P - 13)

75,92

1,000

75,92

Titol 3

01.06.04
01

Pressupost PC-MB-06045-C1

Capítol

06

CARRETERA ANTIGA I ANTIC ABOCADOR

Titol 3

05

PLANTACIONS

U

Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)
01.06.05

Pàg.:
131,41

1,000

6
131,41

131,41

(*) Branques incompletes

1.160,79

Obra

1 JR3AC201

Titol 3

U

*

0,00

Obra

TOTAL

2 J011A200

385,50

Obra

TOTAL

PRESSUPOST

Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 11)

394,20

0,000

0,00

EUR

EUR

9. RESUM DEL PRESSUPOST DEL PLA D’ASSAIGS

PLA CONTROL DE QUALITAT.
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

RESUM DE PRESSUPOST

PLA CONTROL DE QUALITAT.
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1
Pàg.:

1

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 1 PK 0+050 A 0+060
0,00

NIVELL 2: Capítol
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 1 PK 0+050 A 0+060
0,00

Capítol

01.02

DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 2 PK 0+060 A 0+110

736,42

Capítol

01.02

DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 2 PK 0+060 A 0+110

Capítol

01.03

DESMUNT PK 0+200 A 0+290

0,00

Capítol

01.03

DESMUNT PK 0+200 A 0+290

Capítol

01.04

ZONA PLANA PK 0+000 A 0+110

Capítol

01.05

SOTA VIADUCTE

Capítol

01.06

CARRETERA ANTIGA I ANTIC ABOCADOR

Capítol

01.07

Capítol

01.08

Capítol
Obra

30,50
0,00

0,00

Capítol

01.04

ZONA PLANA PK 0+000 A 0+110

385,50

Capítol

01.05

SOTA VIADUCTE

15,97

1.292,20

Capítol

01.06

CARRETERA ANTIGA I ANTIC ABOCADOR

53,53

SEGURETAT I SALUT

0,00

Capítol

01.07

SEGURETAT I SALUT

GESTIÓ DE RESIDUS

0,00

Capítol

01.08

GESTIÓ DE RESIDUS

0,00

01.09

PARTIDES ALÇADES

0,00

Capítol

01.09

PARTIDES ALÇADES

0,00

01

Pressupost PC-MB-06045-C1

Obra

01

Pressupost PC-MB-06045-C1

2.414,12

0,00

0,00

100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.414,12
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost PC-MB-06045-C1
2.414,12

NIVELL 1: Obra
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost PC-MB-06045-C1
100,00

2.414,12

100,00

euros

euros
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Pel que fa als ferms i paviments, d’acord amb les conclusions de l’estudi
geotècnic realitzat, el fons d’excavació té característiques de roca (R).

ANNEX 3. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’OBRA CIVIL
3.1

DESCRIPCIÓ

L’obra civil s’engloba dins el condicionament general de la carretera B-402 previst
en el projecte Millora general. Condicionament de les carreteres GI-401 de
Campdevànol a Gombrèn, GI- 402 de Gombrèn a La Pobla de Lillet i B-402 de
Guardiola de Berguedà a La Pobla de Lillet. Tram: Campdevànol – Guardiola de
Berguedà, amb clau: AC-00021, de novembre de 2002.
El Projecte constructiu. Millora local. Ponts i estructures. Viaducte sobre el rec de
la Muga. Carretera B-402, PK 15+140 al 15+900. Tram: La Pobla de Lillet, amb
clau: MB-06045, de juny de 2006, desenvolupa una part del projecte inicial.
Les obres consisteixen en l’execució d’un nou viaducte sobre el rec de la Muga al
PK 15+300 de la carretera B-402 de 80 m de longitud, així com el condicionament
de la carretera en 20 m i 130 m a l’entrada i sortida del mateix.
En relació al traçat, per tal de que les obres del present projecte siguin
compatibles amb les obres projectades en el projecte global, tant la definició en
planta com en alçat de la nova carretera ha de ser idèntica a la recollida en
l’esmentat projecte. D’aquesta manera, el projecte utilitza els mateixos valors dels
paràmetres de disseny del traçat establerts en l’esmentat projecte (radi mínim de
140 m, peralt màxim de 7 % i rampa màxima de 6 %) tot i que permeten una
velocitat de 60 km/h, superior a la velocitat de projecte de 50 km/h.
No obstant, tot i que el viaducte i part de la traça han estat projectats amb aquests
paràmetres, el projecte contempla només una millora local de la carretera i, per
tant, la part inicial i final del traçat ha d’entroncar amb la carretera existent (encara
sense condicionar). Per aquesta raó, els paràmetres de traçat en aquests punts
venen determinats per la topografia local existent que ha obligat a establir uns
radis mínims de 30 m i pendents màximes del 10% per donar continuïtat entre el
nou traçat i el traçat existent.
Pel que fa a la secció tipus, la carretera presenta una calçada composta per 2
carrils de 3,50 m (amb els corresponents sobreamples en funció del radi) i vorals
d’1,00 m. En terraplens, s’afegeixen bermes de 0,50 m.
Cal remarcar que per tal de garantir la continuïtat del trànsit per la B-402 durant
l’execució de l’estrep 1, proper al traçat actual de la carretera, es va preveure
l’execució d’un desmunt addicional al principi del nou traçat per habilitar un
desviament provisional del trànsit en aquesta zona.

Seguint la instrucció vigent, per un trànsit T2 (categoria de trànsit pesat prevista
en aquesta zona) i un fons d’excavació o base de terraplè amb característiques de
sòl tolerable, es pren com a secció estructural la secció 231, que consta de 20 cm
de mescla bituminosa i 25 cm de tot-ú artificial sobre esplanada E3. Per
aconseguir aquesta esplanada serà necessari l’estesa prèvia de 60 cm de sòl
seleccionat tipus 2 (amb CBR>=12), dels quals s’estabilitzen els 30 cm. superiors
per assolir un sòl estabilitzat in situ tipus 3 (S-EST3), en zones de terraplè i es
regularitzarà el fons d’excavació amb formigó HM-20 en zones de desmunt.
D’acord amb aquesta secció estructural els gruixos de les capes estructurals es
reparteixen de la següent manera:
-

5 cm de mescla bituminosa en calent del tipus S-12 amb àrid granític i betum
60/70 en capa de trànsit
reg d’adherència modificat tipus ECR-2d-m (al 65% de betum i dotació 0.50
kg/m2 sobre ferm nou i 0.70 kg/m2 sobre ferm vell)
6 cm de mescla bituminosa en calent del tipus S-20 amb àrid calis i betum
60/70 en capa intermèdia
reg d’adherència tipus ECR-1d (al 60% de betum i dotació 0.60 kg/m2)
9 cm de mescla bituminosa en calent del tipus G-20 amb àrid calis i betum
60/70 com a capa de base
reg d’imprimació tipus ECI (al 50% de betum i dotació 1.20 kg/m2)
25 cm de tot-ú artificial
30 cm de sòl estabilitzat in situ tipus 3 (S-EST3), amb reg de curat posterior a
la seva execució (en terraplens per aconseguir una esplanada E3)
30 cm mínim de sòl seleccionat tipus 2 (CBR>=12) (en terraplens per
aconseguir una esplanada E3).

A sobre del viaducte es col·loquen 6 cm de mescla bituminosa en calent del tipus
S-12 amb àrid granític.
Pel que fa a les estructures, l’obra de fàbrica 303.1 correspon a un pont continu
amb tres vanos de 22 m, 36 m i 22 m de longitud (80 m de llum total) format per
una estructura mixta (formigó i acer) que creua el rec de la Muga. La planta del
pont és recta i té una pendent constant del 6.00%.
o

Tauler:
La secció transversal està composada per una llosa de formigó de 10 m
d’ample (dos carrils de 3.50 m + dos vorals de 1.00 m + pretils metàl·lics (0.50
m d’ample) a banda i banda del pont) i 0.25 m de cantell recolzada sobre una
estructura metàl·lica formada per dos bigues metàl·liques armades doble T de
cantell 1.60 m constant.
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-

Estreps i piles:
El pont es recolza sobre dos estreps a banda i banda de l’estructura i dues
piles intermèdies, tots de formigó armat “in situ” i amb fonamentació directe,
mitjançant aparells de recolzament de neoprè separats 5.00 m
transversalment.

Pel que fa a drenatge longitudinal en desmunt es projecta una cuneta transitable
formigonada de 1,50 m. d’amplada i 0,15 m. de calat al costat de la plataforma.
Sota la mateixa es disposa un dren porós. S’han disposat cunetes trapezials, de
capdavall de terraplè o en cap de desmunt , en funció de les necessitats deduïdes
dels càlculs hidràulics.
Es disposa també de vorada de capdamunt de terraplè i baixants prefabricades
per evitar l’erosió en els terraplens d’alçada considerable.

Els estreps tenen sabates amb cantell d’1.00 m, puntera de 0.50 m i taló de
3.50 m per l’estrep 1 i de 4.50 m per l’estrep 2. Tots els alçats tenen un gruix
de 1.00 m excepte als murs laterals que el tenen de 0.40 m per l’estrep 1 i de
0.60 m per l’estrep 2. A més, cadascun dels estreps disposar de dues aletes
volades de 0.50 m (estrep 1) i 3.90 m (estrep 2) de longitud. Tots dos disposen
de llosa de transició armada de 5.00 m de longitud i 0.30 m de cantell.
Les piles són rodones de 1.50 m de diàmetre i secció constant, amb alçades
de 14.35 m per la pila 1 i 11.96 m per la pila 2. Estan recolzades sobre una
sabata de 8.00x4.00 m i 1.50 m de cantell.
Tant els estreps com les piles van recolzats sobre roca.
Pel disseny del drenatge transversal s’ha tingut en compte els criteris de disseny
per les obres de fàbrica proposats per l’ACA, els quals mostren la sensibilitat per
provocar els mínims impactes sobre les condicions inicials de l’entorn, així com
l’estudi més enllà del punt concret de l’obra de drenatge transversal, tant aigües
amunt con aigües avall.
El nou traçat intercepta dos torrents:
-

El més important, el rec de la Muga, es salva mitjançant l’execució del nou
viaducte. El cabal d’avinguda per un període de retorn de 500 anys d’aquesta
conca (conca 1) és de 6.18 m3/s de manera que la llum del vano central
projectat és clarament suficient per permetre el desguàs de la conca sense
cap tipus de problema, segons venia ja reflectit al projecte de Millora general.
Condicionament de les carreteres GI-401 de Campdevànol a Gombrèn, GI-402
de Gombrèn a La Pobla de Lillet i B-402 de Guardiola de Berguedà a La Pobla
de Lillet. Tram: Campdevànol – Guardiola de Berguedà, amb clau: AC-00021.

-

Per donar continuïtat a l’altre torrent interceptat per la nova carretera ha estat
necessari projectar una nova obra de drenatge transversal (tub ASTM), les
característiques de la qual es descriuen en la següent taula:
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ANNEX 4. DESCRIPCIÓ
AMBIENTALS
4.1

I

PRINCIPALS

CONDICIONANTS

L’espai s’ubica entre el Solell de la Muga, últims contraforts al sud-est del Puig de
Sant Eloi, i el Bac de Montbarbadó, just a la zona on el torrent del Rec de la Muga
s’uneix amb el Torrent de Montbardó.

LOCALITZACIÓ
Rec de la Muga

El present projecte preveu definir i valorar la restauració ambiental dels talussos
resultants de les obres d’execució del Projecte constructiu Millora local. Ponts i
estructures. Viaducte sobre el rec de la Muga. Carretera B-402, PK 15+140 al
15+900. Tram: La Pobla de Lillet, amb clau: MB-06045. També s’inclouen els 2
trams en desús de l’antic traçat de la carretera.
L’àmbit se situa al municipi de la Pobla de Lillet, a l’Alt Berguedà (comarca del
Berguedà), prop del límit est del terme municipal.

Solell de la Muga

La Pobla de Lillet és un poble del Prepirineu situat a la vall de Lillet, al sector nordoriental del Berguedà. Al nord limita amb Castellar de n'Hug -del que queda
separat pel puig de Sant Eloi (1.442 m s.n.m.); a l'est, amb Gombrèn, al Ripollès i
la serra de Montgrony; al sud, les serres del Catllaràs i de Falgars; i, a l'oest, amb
Sant Julià de Cerdanyola i Guardiola de Berguedà. El nucli de la Pobla de Lillet
està ubicat a la confluència del riu Llobregat i el seu afluent l’Arija.
Concretament, l’àmbit del projecte es localitza al llarg de la carretera B-402, entre
el pk 15+140 i 15+480 d’aquesta carretera (veure plànols 1A i 2A del Document 2.
Plànols).

Torrent de Montbardó

Imatge 2. Detall de la localització del projecte (en verd).

Imatge 1. Localització de l’àmbit del projecte, en taronja.
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4.2

CLIMATOLOGIA

Taula 1. Caracterització climàtica de la zona d’estudi del tram La Pobla de Lillet.
ESTACIÓ INM

L’estudi de la climatologia resulta primordial per a la posterior definició de la
revegetació de la superfície afectada i de nova creació, donat que té una
incidència directa sobre el medi físic i natural, així com sobre el desenvolupament
del tipus de formació vegetal. L’extremada varietat climàtica de Catalunya es deu
principalment al seu relleu, tant per la diversitat altitudinal com per la diferent
orientació de les muntanyes i la seva major o menor distància de la costa.
L'anàlisi dels paràmetres climàtics permet diferenciar les èpoques estacionals més
favorables per a la construcció de l'obra i els períodes òptims per a realitzar les
tasques de revegetació i hidrosembra.
L’àmbit se situa a la comarca del Berguedà, on de forma general, l’estació més
plujosa és la tardor, i la més seca l’hivern; i les precipitacions es troben ben
distribuïdes. Les nevades es produeixen de novembre a abril, llevat de l’alta
muntanya, on neva fins al maig
L’àrea d’estudi es troba englobada principalment dins la categoria del mapa
analògic de l’Atles Climàtic de Catalunya: Subhumit (B2) de 40 a 60, que
representa el tipus de clima en funció de l’índex hídric anual, definit segons
Thornthwaite per la diferència entre l’índex d’humitat (relació percentual entre la
suma dels excedents mensuals d’aigua i les necessitats anuals d’aquest líquid
expressades per evapotranspiració potencial) i el 60% de l’índex d’aridesa (relació
semblant entre el dèficit anual d’aigua expressar per la suma dels dèficits
mensuals i la necessitat anual d’aigua).
Per tal de caracteritzar el clima, a més a més, hem estudiat l’Atles Climàtic Digital
de Catalunya, eina realitzada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que
ofereix les dades climàtiques de temperatura mitjana de l’aire, precipitació
(informació termopluviomètrica) de qualsevol punt del territori català, basat el
període climàtic 1961-1990, internacionalment acceptat com a període de
referència.
Per l’estudi climàtic de la nostra zona s’ha seleccionat l’Estació Meteorològica
Automàtica propera a l’àmbit d’estudi, dades reflexades en el següent quadre:

LA POBLA DE LILLET

Codi estació

MN

Nom estació

Castellar de n'Hug - el Clot del Moro

Altitud

938 m

Precipitació anual

950-1000 mm

Precipitació mitjana
primavera acumulada

240-206 mm

Precipitació mitjana estiu
acumulada

300-320 mm

Precipitació mitjana tardor
acumulada

240-260 mm

Precipitació mitjana hivern
acumulada

140-160 mm

Temperatura mitjana anual

10-11 ºC

Temperatura mitjana
primavera

9-10 ºC

Temperatura mitjana estiu

16-17 ºC

Temperatura mitjana tardor

10-11ºC

Temperatura mitjana hivern

2-3 ºC

Font: Atles Climàtic Digital de Catalunya (ICC i Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya).

Segons aquestes dades, la zona d’estudi es caracteritza per una precipitació
mitjana anual entre els 950 i 1000 mm, que es reparteix amb més o menys
abundància segons l’estació de l’any, destacant els mesos d’estiu.
Concretament, el regim pluviomètric en aquesta zona es de tipus ETPH, és a
dir, que la precipitació mitja estacional va decreixent de la següent manera: estiu
(estació més plujosa), tardor, primavera i hivern.
El dèficit hídric anual es 0 mm, que representa la diferència entre
l’evapotranspiració potencial (ETP), o capacitat evaporant del sòl cobert de
vegetació, i la real, i determinarà les necessitats hídriques de les plantes.
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Figura 1. Mapa de dèficit hídric de la zona d’estudi, en vermell, t.m. Pobla de Lillet.

Font: Atles Climàtic Digital de Catalunya (ICC i Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya).

L’amplitud tèrmica anual (diferència entre les temperatures mitjanes més altes i
més baixes al llarg d’un any ) a l’àmbit d’estudi oscil·la al voltant dels 15 i 16 ºC,
segons la digitalització de l'Atles Climàtic Digital de Catalunya que representa les
línies d'isoamplitud, amb una equidistància d'1 ºC.
Figura 2. Mapa d’amplitud tèrmica de la zona d’estudi (en vermell, t.m. Pobla de Lillet).

Font: Atles Climàtic Digital de Catalunya (ICC i Departament de Medi Ambient).
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4.3

Mapa geològic de Catalunya, escala 1:50.000 Font: Institut Cartogràfic i geològic
de Catalunya.

GEOLOGIA I SÒLS

4.3.1 GEOMORFOLOGIA
La zona d’estudi s’ubica al municipi de la Pobla de Lillet , situat a la vall de Lillet
(Alt Berguedà), al sector nord-oriental del Berguedà. La comarca del Berguedà,
compta amb tres regions morfològiques: l’alt Pirineu, els Prepirineus i la
depressió anomenada de l’Ebre. De forma genèrica, l’àmbit se situa al
Prepirineu, en una zona amb relleu abrupte i intrincat, constituït per serres
disposades en paral·lel i de direcció oest-est, modelades en materials
sedimentaris plegats i deformats per l’orogènia alpina. En aquest sentit, cap al
nord de l’àmbit s’hi troba la Serra de Meranges i Serra de Montgrony, cap al sudest la Serra del Catllaràs i cap al sud-oest els Rasos de Tubau.
L’àmbit s’ubica entre el Solell de la Muga, últims contraforts al sud-est del Puig de
Sant Eloi (1.442m), i el Bac de Montbarbadó, just a la zona on el torrent del Rec
de la Muga s’uneix amb el Torrent de Montbardó.
Concretament, es tracta d’una zona amb relleu ondulat, amb petits monticles que
presenten cotes a l’entorn dels 1.030-1040m, i una zona petita vall per on
transcorre el rec de la Muga (1.000m).

-PEmc (en rosa): Margues i margocalcàries amb algun nivell de gres. Formació
Armàncies. Cuisià-Lutecià.
- Pecs (en taronja): calcàries bioclàstiques. Eocè inferior mitjà. Cuisià-Lutecià.
Es tracta dels següents tipus de materials:

4.3.2 GEOLOGIA

EOCÈ:
Des del punt de vista geològic, la zona d'estudi pertany al Pirineu oriental que
s'estén fins al Mediterrani. La cadena de col·lisió dels Pirineus està dominada pels
processos de tectònica pel·licular, constituïts per un sistema de encavalcaments
que limiten els mantells de corriment. A la part central i oriental, aquests mantells
es divideixen en mantells superiors (constituïts majoritàriament per materials
mesozoics) i mantells inferiors (formats per roques paleozòiques i sediments
terciaris).
A l'entorn de la zona d'estudi afloren dues unitats corresponents a diferents temps
geològics. S’hi troben principalment margues i margocalcàries noduloses amb
algun nivell de gres (Formació Armàncies.Cuisià-Lutecià), amb intercalacions de
calcàries bioclàstiques (Eocè inferior mitjà), tal i com s’observa a continuació (en
vermell l’àmbit del projecte):

- Formacions armàncies:
La carretera B-402 descansa sobre els materials que pertanyen a aquesta unitat
geològica en tot el seu tram entre la Pobla de Lillet i Gombrèn.
El conjunt de margues i margocalcàries noduloses de la Formació Armàncies se
situen per sobre de la Formació Corones. La sèrie està formada per quatre unitats
principals.
La unitat inferior margocalcària està formada per margues, margocalcàries i
calcàries fossilíferes. Aquest tram representa el pas gradual de les formacions de
Corones i Armàncies. La següent unitat margocalcària amb 'slumps' està formada
per capes decimètriques alternants de margues i margocalcàries amb juntes
ondulades. La tercera unitat és la de les bretxes carbonàtiques i 'slumps'. Està
formada per margues, margocalcàries i alguna passada prima de gresos de
caràcter turbidític. Intercalats en la sèrie afloren paquets de bretxes calcàries.
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Aquestes megabretxes constitueixen ressalts molt fàcils de reconèixer al camp. La
unitat superior de margues està formada per una alternança de margues i
calcàries en capes decimètriques. Les margues i margocalcàries presenten
esquistositat en alguns punts.

Llegenda:

NEÒGEN:
- Dipòsits quaternaris:
Durant el Plistocè aquesta regió va estar afectada per la morfogènesi glacial i
periglacial. La topografia, l'estructura geològica i el tipus de substrat van
condicionar el fet glacial, amb característiques d'escasses formes d'erosió glacial i
la impossibilitat per part del gel de formar veritables llengües. Es tracta d'una zona
amb un procés de degradació de vessants molt intens a causa de l'altitud, relació
gel-desgel, als fenòmens gravitacionals, a les escorrenties per les aigües
superficials tant nivals com pluvials que generen l'aparició d'àrees de badlands, i
finalment, a les accions antròpiques d'extracció de carbons.

Detall del full 255 / 36-11 del Mapa geològic d'Espanya publicat per l’Institut
Geològic i Miner (I.T.G.M.E)
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4.3.3 CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES
La topografia de la zona d’estudi és accidentada, on les cotes oscil·len entre els
1.030 m i els 985 m s.n.m.
Els sondejos realitzats inclosos a l’estudi geotècnic (annex 3) del projecte
constructiu Millora local. Ponts i estructures. Viaducte sobre el rec de la Muga.
Carretera B-402, PK 15+140 al 15+900. Tram: La Pobla de Lillet, amb clau: MB06045, descriu els tipus de materials que es diferencien a partir dels treballs de
reconeixement de la zona d'estudi:
o O-0 Rebliments antròpics: aquest nivell es detecta en els dos sondejos
realitzats a la zona d'estudi, per sota del ferm, amb un gruix aproximat d'un
metre. És de naturalesa antròpica, col·locat amb l'objectiu de millorar la
qualitat de l'esplanada de l'actual carretera B-402 (actualment en desús
dins l’àmbit d’estudi). Es tracta de llims sorrencs amb bastantes graves.
Les graves estan compostes per gresos i calcàries. El diàmetre mitjà dels
clastos és d'uns 4 cm i, com a màxim, de 7 a 8 cm. El conjunt mostra una
tonalitat ocre - beix.
o O-1 Formació superficial: dipòsits col·luvials: formació superficial, situada a
sobre de la unitat rocosa de la Formació de Armàncies, que està
constituïda per argiles llimoses de color marró amb graves i cants de
litologia calcària. La mida màxima dels cants arriba als 10 cm de diàmetre
amb una grandària mitjana de 4 cm. El gruix d'aquesta unitat s'estima entre
0,5 i 1,5 m a l'àrea on es preveu que es doni suport a les piles intermèdies
del viaducte.
o O-2: Margues noduloses amb intercalacions de margocalcàries noduloses
(Formació Armàcies - Eocè): margues blavoses amb nivells decimètrics
d’intercalacions de margocalcàries noduloses i presenta un elevat grau de
fracturació. En ocasions, les juntes de la roca estan farcides de
cristal·litzacions de calcita.
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4.4

VEGETACIÓ I PAISATGE

4.4.1 VEGETACIÓ I USOS DEL SÒL
La zona d’estudi, atenent a la seva altitud i a les dades bioclimàtiques, correspon
fitogeogràficament a la regió submediterrània, essent la roureda de roure
martinenc (Quercus humilis) la vegetació potencial de la zona.
Les pinedes i les clapes d’arbres caducifolis predominen en el paisatge vegetal de
la zona. La roureda de roure martinenc (Quercus humilis) seria el bosc potencial
de la major part del territori però aquestes es troben únicament formant petits
claps en zones d’obaga, i en general s’ha vist substituïda per la pineda de pi roig
(Pinus sylvestris). Als obacs més marcats s’hi troben fagedes però aquestes
escassegen i el seu lloc és ocupat generalment també per la pineda de pi roig.
Concretament, les unitats del paisatge vegetal que es localitzen a l’àmbit del
projecte són les següents:
-

Pineda de pi roig
Roureda de roure martinenc
Zones alterades o denudades: talussos de la carretera, camins i
accessos.
Zones artificilitzades: carretera en desús i actual carretera B-402.

No es detecten espècies exòtiques ni introduïdes en l’àmbit del projecte.
A continuació es descriuen les diferents unitats de vegetació i usos del sòl
cartografiades i representades per al present projecte en els plànols número A4.2
de Vegetació i usos del sòl.
Pineda de pi roig. Aquesta unitat, majoritària a l’àmbit del projecte, està formada
per una coberta arbòria on hi predomina el pi roig (Pinus sylvestris), acompanyada
en menor mesura per roure martinenc (Quercus humilis) i roure cerrioide (Quercus
cerrioide); també s’hi poden trobar altres espècies arbòries, com l’avellaner
(Corylus avellana). Pel que fa a l’estrat arbustiu, s’hi troba principalment el boix
(Buxus sempervivens), que és més abundant en zones d’obaga, i el corner
(Amelanchier ovalis). Finalment, a l’estrat herbaci s’hi troba de forma abundant la
gatosa (Genista scorpius), la botja blanca (Dorycnium pentaphylum), la farigola
(Thymus vulgaris) i la lavanda (Lavandula latifolia).

Imatge de la pineda de pi roig, amb peus de roure i estrat arbustiu
dominat pe boix.
Roureda de roure martinenc. En zones d’obaga, i concretament a les valls que
formen els recs existents, s’hi troba la roureda, on la coberta arbòria es troba
dominada pel roure martinenc (Quercus humilis) i roure cerrioide (Quercus
cerrioide); però ambé s’hi poden trobar altres espècies arbòries, com són l’auró
negre (Acer monspessulanum), que hi és força abundant, i la blada (Acer opalus).
Pel que fa a l’estrat arbustiu, s’hi troba principalment el boix (Buxus
sempervivens). I l’estrat herbaci s’hi troben espècies com la pimpinella petita
(Sanguisorba minor) i la festuca rogenca (Festuca rubra).
Zones alterades o denudades. Es tracta d’una part dels espais objecte del
projecte, on calen actuacions de restauració ambiental, com són els talussos
denudats de la nova carretera B-402, i alguns camins existents a l’entorn de
l’àmbit, de tipus forestal.
Zones artificilitzades. Es tracta d’una part dels espais objecte del projecte, on
calen actuacions de restauració ambiental, com són l’antiga carretera en desús
(que encara es troba pavimentada) i també l’actual traçat de la carretera B-402.
Finalment, tenint en compte que l’àmbit del projecte s’inclou dins un espai, on s’hi
podria trobar l’hàbitat de la roureda de roure martinenc calcícola; segons l’Estudi:
Mesures per afavorir els pol·linitzadors en la restauració ambiental (CREAF i
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DTES, maig 2019), les espècies a plantar en la revegetació per afavorir els
pol·linitzadors, serien les següents:
PLANTES PER AFAVORIR ELS POLINITZADORS
Dorycnium pentaphyllum,Echium vulgare argentae,Erucastrum
Plantació
nasturtiifolium,Foeniculum vulgare,Helleborus foetidus,Lavandula
optima
latifolia,Lonicera xylosteum,Origanum vulgare,Prunus
spinosa,Trifolium pratense
Calluna vulgaris,Cichorium intybus,Crataegus
Plantació
monogyna,Eryngium campestre,Lotus corniculatus,Medicago
recomanable
sativa falcata,Rubus ulmifolius,Sorbus aria,Sorbus domestica
Aquest estudi s’enfoca a la revegetació amb espècies de plantes atractives pels
pol·linitzadors i la creació de substrats de nidificació per a les abelles silvestres en
les vores de les infraestructures viàries. Val a dir, que en el present projecte es
preveu utilitzar algunes d’aquestes especies incloses com a plantació optima
per afavorir els pol·linitzadors: Dorycnium pentaphyllum i Lavandula latifolia,
Trifolium pratense.

A continuació es presenten els plànols de vegetació de l’àmbit d’estudi (A4.4).

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

11

Annex 4. Descripció i principals condicionants ambientals
Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1

4.4.1 PAISATGE
Paisatgísticament, l’àmbit se situa en un entorn amb relleu abrupte constituït per
serres disposades en paral·lel i de direcció oest-est, modelades en materials
sedimentaris plegats i deformats per l’orogènia alpina. En aquest sentit, cap al
nord de l’àmbit s’hi troba la Serra de Meranges, cap al sud-est la Serra del
Catllaràs i cap al sud-oest els Rasos de Tubau.
Es tracta d’un espai amb vegetació molt densa que recobreix grans superfícies,
constituïda principalment per pinedes de pi roig, mentre que a les zones obagues
hi apareixen també les rouredes i les fagedes. Els nuclis de població més
importants prop de l’àmbit són el nucli de la Pobla de Lillet a l’est, i Gombrèn cap
a l’oest, però en general es tracta d’una zona amb poblament dispers, en masies i
petits veïnats, que exerceixen una pressió feble sobre el paisatge. Tampoc s’hi
troben activitats econòmiques amb un impacte paisatgístic important, sent les més
comuns, les basades en els aprofitaments agro-ramaders i forestals. Destaca com
a element enriquidor del paisatge la presència de rius com el Llobregat, al seu pas
per la Pobla de Lillet, o l’Arija, que presenten comunitats de ribera ben
desenvolupades.

Concretament, en l’àmbit del projecte s’hi troba un paisatge forestal una coberta
arbòria densa, on hi predomina la pineda de pi roig, amb peus de roure martinenc.
A les zones més humides, seguint els cursos fluvials presents a la zona (recs) s’hi
troben especies de la roureda. Aquest paisatge es troba alterat únicament per la
presencia de la carretera i els espais denudats o amb escassa coberta vegetal del
seu entorn, així com per algunes zones sense coberta arbòria: herbassars i
pastures.
Pel que fa als espais alterats pels treballs a la carretera B-402, objecte del present
projecte, destaca com a elements més distorsionadors del paisatge, la presencia
de desmunts amb talussos denudats, i en alguns casos de grans dimensions
(desmunt 2 objecte del projecte), així com la presencia de trams de l’antiga
carretera en desús pavimentats.

Vista del talús en desmunt 2, que esdevé un element distorsionador del paisatge.

Vista de l’entorn forestal on s’emmarca la carretera B-402.
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4.5

En aquest sentit, la Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/CE) defineix l’aqüífer com
una o més capes subterrànies de roca o d’altres estrats geològics, que tenen la
suficient porositat i permeabilitat com per permetre, ja sigui un flux significatiu
d’aigües subterrànies, o bé l’extracció de quantitats significatives d’aigües
subterrànies.

HIDROLOGIA SUPERFICIAL I SUBTERRÀNIA

4.5.1 HIDROLOGIA SUPERFICIAL
Dins d’aquesta denominació s’inclou el conjunt de les aigües que brollen,
discorren o s’acumulen en superfície.
Els cursos fluvials existents a la zona on se situa l’àmbit del projecte pertanyen a
la conca hidrogràfica del Llobregat, la qual forma part de les conques interiors
de Catalunya.
Cal destacar que el riu Llobregat travessa el nucli urbà de La Pobla de Lillet,
situat uns 4km a l’oest de l’àmbit del projecte; entrant al nucli urbà pel nord i
dirigint-se cap a l’oest, en direcció a Guardiola del Berguedà.
L’àmbit del present projecte es troba interceptat per dos recs, el rec de la Muga i
el rec de Montbardó, que conflueixen un cop el rec de la Muga ha passat sota el
viaducte de la carretera B-402, uns 60 m aigües avall. Es tracta de cursos fluvials
que es mantenen secs bona part de l’any i mantenen un règim torrencial segons
l’època de pluges. El rec de Montbardó desaigua al riu Arija, al sud de l’àmbit, el
qual desemboca al riu Llobregat.
Tenint en compte el regim hidràulic dels recs existents, l’àmbit no està sotmès a
risc d’inundació important, i la zona probable d’inundabilitat es limita a la llera del
rec.
El rec de la Muga, s’inclou com dins les zones de salmònids, corresponents a la
zona de baixa muntanya, que s’estenen per bona part del Prepirineu i del Pirineu.

4.5.2 HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA
La hidrologia subterrània comprèn les aigües que circulen o romanen sota la
superfície. Aquest fet es produeix arran de la infiltració de l’aigua directament en
el terreny, afavorida per la porositat del material edàfic i geològic. L’acumulació de
l’aigua infiltrada genera aqüífers, els quals poden tenir comportaments diferenciats
en funció de la seva capacitat de transmetre amb major o menor velocitat l’aigua
emmagatzemada.

Segons informació de l’Agència catalana de l’aigua, en l’àmbit del projecte s’hi
troba l’Aqüífer dels conglomerats, margues i calcàries mesozoiques i paleògenes
del Cadí-Llobregat (Codi de aqüífer: 115C01). Aquest aqüífer té una superfície
aflorant de 260 km2 (la totalitat de l’aqüífer), que es crea en formacions de
calcaries i dolomies massives. A nivell de comportament hidràulic es caracteritza
per ser un aqüífer en medi fissurat (calcàries i gresos), de geometria plegada i
materials carbonatats. El règim hidràulic és predominantment lliure. I el tipus de
porositat és per karstificació.
Val a dir, que aquest aqüífer no pertany a cap de les Masses d’aigua de
Catalunya, en les quals s’hi identifiquen criteris de gestió, associats a
problemàtiques i impactes existents, així com mesures a aplicar.

4.5.3 FIGURES DE PROTECCIÓ
Les aigües superficials i subterrànies de l’àmbit del projecte no es troben
sotmeses a cap element de protecció.
En aquest sentit, l’aqüífer present a l’àmbit del projecte no es troba protegit; com
ho estan els aqüífers de les conques internes litorals de Catalunya.
No obstant, pel que fa a les aigües superficials, cal tenir en compte que el tram
inicial del riu Arija, situat uns 500m a l’est de l’àmbit del projecte, es classifica com a
Reserva Natural Fluvial de Catalunya, amb el nom de Capçaleres del Llobregat i
l'Arija fins a la confluència entre tots dos. Cal remarcar però que aquest tram de riu
se situa abans de la confluència amb el rec de Montbardó.
Dins la reserva, el riu Arija, de règim permanent, presenta una vegetació de ribera
de gran singularitat i gran qualitat estructural i específica; principalment s’hi troben
salzedes de sargars (Salix elaeagnos), que es confonen amb la vegetació forestal
adjacent: boscos mixtos de fagedes (Fagus sylvatica), rouredes (Quercus
pubescens) i pi roig (Pinus sylvestris).

Com a aqüífers es defineixen les formacions geològiques que emmagatzemen i
alliberen aigua, i es caracteritzen pel seu caràcter mòbil i renovable de les aigües
que arriben i saturen el medi permeable (donen lloc a recursos i reserves).
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4.6

PATRIMONI NATURAL

En aquest apartat es realitza una caracterització de les principals figures de
protecció del patrimoni natural existent a l’àmbit d’estudi del projecte així com del
seu entorn. La informació i la cartografia utilitzada per tal de completar el present
apartat s’ha extret del web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.

Per contra, no s’hi troben elements de l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic,
classificats com a BCIN (Bé cultural interès nacional), o BCIL (Bé cultural interès
local).
Pel que fa a la funció connectora de l’espai per a la fauna, val a dir, que es tratcta
d’una zona amb un interes mig pel que fa a la seva funció connectora (índex de
connectivitat terrestre):

L’àmbit del projecte es troba envoltat per l’espai PEIN i Xarxa Natura 2000 de les
Serres del Cadí-El Moixeró (al nord-oest de l’àmbit), que és també Parc Natural,
l’espai PEIN i Xarxa Natura 2000 de Montgrony (al nord-est de l’àmbit), l’espai de
la Serra del Catllaràs (al sud-oest de l’àmbit), i els Rasos de Tubau (al sud-est de
l’àmbit); però no s’inclou en cap d’aquests espais protegits. No afecta tampoc
cap Espai d’interès geològic.
Al nord de l’àmbit (200m) s’hi troba la forest publica de La Muga (codi 313),
propietat de la Generalitat de Catalunya i cap al nord-est s’hi troba una Àrea
d'Interès Faunístic i Florístic (935).
L’àmbit s’inclou dins l’espai del Pla de recuperació del trencalòs (Gypaetus
Barbatus) i dins les Zones de protecció per a l'avifauna per reduir riscos
d’electrocució. També es troba dins l’àrea privada de caça del Catllaràs
(matrícula B-10336)
Per altra banda, pel que fa a les aigües superficials, cal tenir en compte que el tram
inicial del riu Arija, situat uns 500m a l’est de l’àmbit del projecte, es classifica com a
Reserva Natural Fluvial de Catalunya, amb el nom de Capçaleres del Llobregat i
l'Arija fins a la confluència entre tots dos. Cal remarcar però que aquest tram de riu
no es pot veure afectat pel projecte.
Adjacent a l’àmbit del projecte (pk 16+000) s’hi troba un espai inclòs a l’Inventari
del Patrimoni Cultural Català, i concretament a l’Inventari de Jaciments
Arqueològics: el Forn de la Pobla de Lillet (marcat amb la lletra D al següent
plànol):

Els espais d’interès que es troben més pròxims a la zona estudiada són:
ESPAIS D’INTERÈS PROPERS

FIGURES DE PROTECCIÓ

Capçaleres del Llobregat i l'Arija fins a
la confluència entre tots dos

Reserva Natural Fluvial de Catalunya

Serres del Cadí-El Moixeró

Xarxa Natura 2000
Espai PEIN
ENPE (Parc Natrural)

Serra de Montgrony

Xarxa Natura 2000
Espai PEIN

Serra del Catllaràs

Xarxa Natura 2000
Espai PEIN

Rasos de Tubau

Xarxa Natura 2000
Espai PEIN

Roques volcanoclàstiques de
Espai d’interès geològic
Castellar de N'Hug
Àrea d'Interès Faunístic i Florístic 935 Àrees d'Interès Faunístic i Florístic
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ESPAIS D’INTERÈS PROPERS

FIGURES DE PROTECCIÓ

Àrea d'interès florístic 961

Àrees d'interès florístic

Prats -i fàcies emmatadesmedioeuropeus, seminaturals, sobre
substrat calcari (Festuco-Brometea)

Hàbitat d’interès comunitari
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ANNEX 5. DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS ADOPTADES

Zona
d’actuació

L’objecte d’aquest annex és descriure i detallar les diferents tipologies de
tractaments de restauració i integració paisatgística que es preveuen realitzar al
llarg de l’àmbit del projecte per tal de millorar-ne la qualitat.
L’àmbit d’actuació són els espais afectats durant les obres de millora de la
carretera B-402 que se situen concretament entre el Pk 15+140 i 15+480. Es
planteja la restauració dels diferents espais alterats durant les obres d’execució
de la carretera: talussos en desmunt, corresponents al desmunt 1.1 (pk 0+0500+060), desmunt 1.2 (pk 0+060-0+110) i desmunt 2 (pk 200-290); espais planers
adjacents a la carretera (pk 0+000-0+110), espais alterats per l’execució del
viaducte (entorn dels estreps i zones d’accés), l’espai ocupat per l’antiga carretera
en desús i un antic abocador de l’obra. Hi ha espais que tot i haver estat alterats
per les obres es troben actualment en un estat de revegetació prou avançat, i per
tant, se’n descarten actuacions complementaries d’integració paisatgística
(desmunt en terraplè i monticle).
Pel que fa als talussos en desmunt es preveuen actuacions d’adequació
morfològica que permetin reduir el pendent del talús, o com a mínim d’una part
d’aquest, per tal de poder-hi realitzar posteriorment actuacions de revegetació.
Les actuacions es plantegen segons l’alçada del talús, i la possibilitat tècnica
d’actuar-hi sense malmetre més l’entorn. Concretament es preveu:
Zona
d’actuació

Situació actual

Proposta d’adequació
morfològica del terreny
Talús d’uns 7m d’alçada amb un Talús amb un pendent a la part
pendent 1H:1,5V
basal de 3H:2V, una berma
Desmunt 1.1
intermitja de 0,8m d’amplada i un
talús superior amb pendent 3H:2V
Talús d’uns 8m d’alçada amb un Talús amb pendent uniforme del
pendent a la part basal del 3H:2V.
Desmunt 1.2 2H:3V, una berma intermitja de
4,4m d’amplada i un talús
superior amb pendent 1H:1V
Talús d’uns 18m d’alçada amb Entramat Loricata i talús amb un
un pendent a la part basal del pendent 3H:2V a continuació, una
2H:3V, una berma intermitja de berma
intermitja
de
0,8m
Desmunt 2
3m d’amplada i un talús superior d’amplada i un talús superior amb
amb pendent 1H:1,5V
el pendent original (1H:1,5V) per la
dificultat d’accés (18m d’alçada).

Zona plana

Sota
viaducte

Antiga
carretera i
abocador

Situació actual

Proposta d’adequació
morfològica del terreny
morfologia Subsolament de terreny compacte
per a la

Espai amb una
planera adequada
restauració
Espai amb una morfologia en Subsolament de terreny compacte
general adequada per a la +Retalusat
restauració, tot i que presenta
algunes zones amb superfícies
irregulars
Espai amb una morfologia en Terraplenat
general adequada per a la
restauració

Per tal de millorar la integració paisatgística de la zona, es preveuen
actuacions de revegetació, com són la hidrosembra de tots els espais a
revegetar, i les següents plantacions i actuacions de bioenginyeria:
Zona
d’actuació

Situació actual

Proposta de revegetació i bioenginyeria

Talús d’uns 7m d’alçada Plantacions arbustives (P2B) al talús
Desmunt 1.1 totalment denudat
superior i inferior, i plantació lineal arbòria
(P1A) a la berma intermitja
Talús d’uns 8m d’alçada Plantacions arbòria i arbustiva (P3A+P3B)
Desmunt 1.2
totalment denudat
en tot el talús.
Talús d’uns 18m d’alçada Entramat Loricata (que inclou plantacions)
totalment denudat
i plantacions arbustives (P2B) al talús a
continuació i plantació lineal arbòria (P1A)
Desmunt 2
instal·lació de malla de iute al talús
superior.
Zona plana
Sota
viaducte
Antiga
carretera i
abocador

A la resta de zones, a banda de l’estesa de terra vegetal generalitzada a tots els
espais on es preveuen plantacions, es preveuen les següents actuacions:

Espai
amb
coberta
herbàcia i alguns peus
arbustius aïllats
Espai
amb
coberta
herbàcia i alguns peus
arbustius aïllats
Antiga carretera: espai
pavimentat.
Abocador: espai amb
coberta herbàcia i alguns
peus arbustius aïllats

Plantació arbòria i arbustiva (P4a+P4b) en
tot l’espai
Plantació arbòria i arbustiva (P4a+P4b) en
tot l’espai
Plantació arbòria i arbustiva P4a+P4b, en
la meitat solell del tram llarg de l’antiga
carretera i l’antic abocador, i plantació
arbòria i arbustiva P5a+P5b en el tram curt
de l’antiga carretera i la meitat del tram
llarg, situat en obaga.

A continuació s’adjunta una taula resum de les actuacions proposades en funció
de l’àmbit d’actuació:
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ÀMBIT
ÀMBIT
ACTUACIONS

Antiga
Desmunt Desmunt Desmunt Zona
Sota
ctra i
1.1
1.2
2
plana viaducte abocador

Treballs previs
Esbrossada
d’espècies arbòries i
P-1
arbustives
X
Demolició de
P-2
paviment
X
Desmuntatge
barrera de seguretat
P-3
metàl·lica
X
Desmuntatge senyal
vertical de trànsit
P-4
existent
X
Desmuntatge de
P-5
cartell obra
Desmuntatge de
P-6
malla acer
X
Adequació morfològica del terreny
Subsolament de
T-1
terreny compacte
Excavació de
terreny no classificat
en zones de
T-2
desmunt
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

Retalusat

X

X

X

T-4

Terraplenat

X

X

X

T-5

Esplanada

X

T-6
Estesa terra vegetal
Hidrosembres

X

X

X

X

X

X

H1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plantacions
Plantació lineal
P-1a
arbòria de berma
Plantació arbustiva
P-2b
de talussos de solell
Plantació arbòria i
arbustiva de
P3a+P3b talussos de solell
Plantació arbòria i
arbustiva d'altres
P4a+P4b superfícies
P5a+P5b Plantació arbòria i

X
X

X

X

X

X
X

X

Reposició ferm

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

A continuació es descriuen les actuacions o mesures correctores definides en el
present projecte per tal d’assolir els objectius de restauració o integració
paisatgística descrits i complir amb les prescripcions ambientals preceptives.

1.1.1.

X

Antiga
Desmunt Desmunt Desmunt Zona
Sota
ctra i
1.1
1.2
2
plana viaducte abocador

arbustiva de
talussos d'obaga
Actuacions de bioenginyeria
Col·locació malla de
B1
iute
B2
Entramat Loricata
Obres complementàries
Barrera de
OC-1
seguretat metàl·lica
tipus BMSNA4
Barrera de
OC-2
seguretat metàl·lica
tipus BMSNC2
Placa triangular de
OC-3
trànsit
Placa circular de
OC-4
trànsit
Malla d'acer
OC-5
galvanitzat de triple
torsió
OC-6
Reposició cuneta
OC-7

T-3

Hidrosembra

ACTUACIONS

TREBALLS PREVIS

Consisteixen en els treballs necessaris abans de poder realitzar canvis
morfològics del terreny (com modificar els pendents dels talussos existents) i previ
també als treballs de revegetació; com són la desbrossada d’una franja al cap
dels talussos i la retirada de la malla d’acer existent (que s’haurà de reposar
parcialment, un cop executats els treballs de restauració). S’inclouen també els
treballs per demolir i eliminar el paviments dels trams de l’antiga carretera en
desús. En aquest sentit, es tenen en compte també, treballs més específics com
el desmuntatge i retirada d’elements que entorpirien els posteriors treballs i el pas
de maquinaria, com són les barreres de seguretat existents a l’actual carretera
(que impedeixen l’accés fins al peu dels talussos) o les barreres dels trams en
desús de la carretera, que cal eliminar; així com senyals de trànsit i cartells d’obra
en trams de carretera en desús.
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La localització d’aquestes actuacions es troba grafiada als plànols 3.A. Treballs
previs del Document 2. Plànols del present projecte.

P-3
P-1

ESBROSSADA D’ESPÈCIES ARBÒRIES I ARBUSTIVES

Es defineix com a esbrossada l’acció de tallar les espècies arbustives, així com
l’arrancada o tala d'arbres, deixant la llenya a disposició de l'Administració.
L’esbrossada es durà a terme mitjançant esbrossadora de capçal de serra, al cap
de talús dels desmunts on calgui eliminar la coberta vegetal per a poder realitzar
treballs d’adequació morfològica del terreny o per col·locació de la malla de iute
(desmunt 1.1,1.2 i 2).
Es realitzarà l’esbrossada en aquelles superfícies que es determini segons
plànols.

DESMUNTATGE BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA

Desmuntatge de barreres de seguretat metàl·lica de tipus BMSNA4 o BMSNC2,
inclòs la part proporcional de suports.
Es realitzarà en aquelles zones on les barreres existents impedeix l’accés a l’obra
des de la carretera actual, i en els trams de l’antiga carretera en desús, on cal
eliminar-les, segons plànol.
Inclou la càrrega i transport a magatzem.

P-4

DESMUNTATGE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT EXISTENT

Inclou la retirada i transport de les restes vegetals a abocador controlat o aplec.

Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent, inclòs suports i demolició de
fonamentacions.

P-2

Es realitzarà en els punts de l’antiga carretera en desús, on cal retirar-los, i en al
peu dels talussos de desmunt 1.1 i 1.2, on caldrà resposar-los.

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT

Demolició o enderroc de ferm de paviment de mescla bituminosa amb mitjans
mecànics, en els trams d’antiga carretera en desús, deixant les superfícies
preparades per a les actuacions de tractament del terreny i revegetació.

Inclou la càrrega i transport a magatzem.

Es realitzarà en els trams d’antiga carretera en desús, així com en els espais
pavimentats adjacents a l’actual carretera, entre aquesta i la base dels desmunts
(al nord de la carretera) i entre aquesta i la zona planera situada al sud.

P-5

DESMUNTATGE DE CARTELL OBRA

Desmuntatge de cartell obra , inclòs suports i demolició de fonamentacions.
Es realitzarà en un punt de l’antiga carretera en desús, on cal retirar-lo.
Inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants.

P-6

DESMUNTATGE DE MALLA D’ACER GALVANITZAT

Desmuntatge de malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50 mm de pas de
malla i 2 mm de diàmetre, per a protecció de talussos, inclòs part proporcional de
corretja de formigó en coronació de desmunt i subjectada al talús amb cables i
picots d'ancoratge.
Espai pavimentat a la zona planera situada Espai pavimentat al peu del desmunt entre
al costat de la carretera entre el pk 0+000 a el PK 0+060 a 0+110 (zona 1.2.)
0+110

Es realitzarà en el talús del desmunt 1.1 (PK 0+050 a 0+060) i al desmunt 2 (pk
0+200 a 0+290), on actualment hi ha col·locada aquesta malla.
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1.1.2. ADEQUACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY
L'objectiu principal de les tasques relacionades amb l’adequació i tractament del
terreny és, en primera instància, la reducció del pendent dels talussos (3H:2V) i la
creació de bermes en aquests talussos per poder ser revegetats. Això implica
realitzar excavacions del terreny, terraplenats, esplanades i retalussats. Altres
objectius que s’assoliran amb aquestes actuacions són la preparació del terreny per
a executar actuacions de revegetació; en algunes zones on el terreny actual és
massa compacte, es preveuen actuacions de subsolament, i l’estesa de terra
vegetal en totes les superfícies a restaurar.
La localització d’aquestes actuacions es troba grafiada als plànols 4.A. Adequació
morfològica del terreny del Document 2. Plànols del present projecte.

Consisteix en l’excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
les parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics.
L’excavació del terreny es realitzarà al desmunt 1.1,1.2 i 2, per tal de tombar el
terreny i aconseguir un pendent apte per a la restauració (3H:2V). En el cas del
desmunt 1.1 es tombarà la muntera del talús; en el cas del desmunt 1.2 es
tombarà la part inferior del talús i la zona de la muntera , i en el cas del desmunt
2 es preveu també l’excavació per a instal.lar l’entremat Loricata i el talús 3H:2V
que hi va a continuació.
La localització d’aquestes actuacions es mostra a continuació:

A continuació es descriuen aquestes actuacions:

T-1

T-2 EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN ZONES DE
DESMUNT

SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE

Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor
sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària
de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al 25 %.
Es realitzarà a la zona plana del sud de l’actual carretera a restaurar, i els espais
alterats sota el viaducte, segons s’indica en els plànols.

Imatge de l’espai on es proposa excavar el terreny del desmunt 1.1 (PK 0+050 a
0+060)

Zona planera situada al costat de la carretera Espai amb sòl compactat sota viaducte.
entre el pk 0+000 a 0+110
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Els treballs es podran executar des del peu del talús, per tal de no malmetre la
vegetació existent al cap del talús.
Inclou la càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

T-3

RETALUSAT

El tractament inclou el retalusat en zones on s’ha realitzat una excavació de
terreny (zones de desmunt), o en zones irregulars, segons indicació de la Direcció
d'Obra, per tal de deixar les superfícies preparades per a les posteriors actuacions
de revegetació i/o bioenginyeria.
Es preveu per tant, en les superfícies resultants de l’excavació del terreny (T-2), en
el desmunt 1.1,1.2 i 2; i en els espais sota el viaducte definits en el plànol 4A del
Doc 2. Plànols.
La localització concreta de l’estesa de terra vegetal és la següent:
p
Zona
Espais
Desmunts 1.1
Muntera
Imatge de l’espai on es proposa excavar el terreny del desmunt 1.2 (PK 0+060 a
0+110)

Desmunts 1.2

Muntera i talús inferior

Desmunt 2

Talús inferior

Espais de sota el
viaducte

Espais amb topografia irregular

T-4

TERRAPLENAT

Consisteix en el terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, o bé de préstec,
i la seva estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
El terraplenat es realitzarà en els talussos de desmunt, per tal d’aconseguir un
pendent apte per a la restauració (3H:2V), i en els trams de l’antiga carretera per
a augmentar la cota del terreny (20cm) i obtenir un terreny uniforme.

Imatge de l’espai on es proposa excavar el terreny del desmunt 2
per instal.lar la Loricata (PK 0+200 a 0+290)

En el cas del desmunt 1.1 es preveu el terraplenat de la zona inferior dels talús
per obtenir el pendent desitjat fins a la berma intermitja; en el desmunt 1.2, es
preveu el terraplenat a la part intermitja del talús per obtenir un pendent uniforme
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(3H:2V); i en el cas del desmunt 2 es preveu un petit terraplenat per acabar el
talús 3H:2V i crear una berma a la part intermitja del talús. Així mateix també s’ha
inclòs el terraplenat de terres que han d’anar darrera de l’entremat de la Loricata
La localització d’aquestes actuacions es mostra a continuació:

Imatge de l’espai on es proposa terraplenats del terreny en el desmunt 2 (PK
0+200 a 0+290)

T-5
Imatge de l’espai on es proposa terraplenats del terreny en el desmunt 1.1 (PK
0+050 a 0+060)

ESPLANADA

Consisteix en l’esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia
obra, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques.
S’inclou la selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric.
Es realitzarà a les bermes intermitges de nova creació proposades en els perfils
del desmunt 1.1(pk 0+050 a 0+060) i desmunt 2 (pk 0+200 a 0+290).

T-6

ESTESA TERRA VEGETAL

Aquesta actuació consisteix en l’estesa de 30 cm terra vegetal procedent de
préstec, incloent el tractament i l’estesa, així com el refinat manual.
La terra vegetal procedent de préstec estarà convenientment adobada i garbellada.
Requereixen d’estesa de terra vegetal tots els espais on es preveuen plantacions.
Imatge de l’espai on es proposa terraplenats del terreny en el desmunt (PK 0+060
a 0+110)

La localització concreta de l’estesa de terra vegetal és la següent:

p
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Zona
Desmunts 1.1

Espais
Muntera i tal·lus inferior amb pendent 3H:2V
i berma intermitja

Desmunts 1.2

Tot el talús ( pendent 3H:2V )

Desmunt 2
Zona plana

Tal·lus amb pendent 3H:2V sobre de la
Loricata, al darrera de l’entramat Loricata i
berma intermitja
Tot l’espai

Espais de sota el viaducte
Trams d’antiga carretera

Tot l’espai
Tot l’espai

Abocador

Espais on es realitzin plantacions

Festuca arundinacea
Dactylis glomerata
Lleguminoses:
Trifolium pratense
Medicago lupulina
Lotus corniculatus

30%
10%

15%
10%
5%

El tractament consisteix en:
 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

K Rec Molí Longitud Marge Tipologia espai

1.1.3.

H-1: HIDROSEMBRA AMB BARREJA BASE D’HERBÀCIES

Consisteix en la revegetació mitjançant hidrosembres totes les superfícies amb un
pendent igual o inferior al 3H:2V, munteres, bermes, zones planes, espais sota el
viaducte i trams de l’antiga carretera en desús. Aquesta actuació, juntament amb les
plantacions i les actuacions de bioenginyeria permetran la millora ecològica i
paisatgística de l’espai.
L’època més favorable per a l’execució d’hidrosembres és de març a abril i de la
2ª quinzena de setembre fins a finals de novembre.
S’executarà amb una barreja de gramínies i lleguminoses, de forma genèrica en
totes les superfícies a revegetar (zones on es realitzen plantacions). La localització
d’aquestes actuacions es troba grafiada als plànols 5.A. Hidrosembres del
Document 2. Plànols del present projecte.
La hidrosembra de capa herbàcia, es realitzarà en dues fases, amb espècies
adaptades agroclimàticament.
Les espècies a plantar han de provenir de la comarca del Berguedà, i si és possible
de les immediacions de l’àmbit d’actuació. Com és lògic, aquests ecotips locals són
els més ben adaptats a les característiques microclimàtiques pròpies de l’indret.
Les espècies herbàcies possibles a emprar en la hidrosembra en una dosi de 300
kg/ha són les següents:

1.1.4.

A partir de les dades obtingudes en l’estudi de l’estat del medi i el treball de camp,
s’han definit els diferents tipus de plantacions. Les espècies seleccionades són
plantes autòctones que pertanyen a la vegetació actual o potencial de la zona.
Tenint en compte el Decret 42/2007, de 20 de febrer, pel qual s’adequa el decret
162/1999, de 5 de juny, pel que s’estableixen mesures per a la prevenció del foc
bacterià, no es preveu plantar espècies dels gèneres Crataegus o Sorbus.
Es defineixen tractaments amb alvèol forestal (tipus AF) pensant en els seus
efectes a mig i llarg termini, excepte en el cas dels pins, que seran amb contenidor
de 10 l.
La localització d’aquestes actuacions es troba grafiada als plànols 6.A.
Plantacions i Bioenginyeria del Document 2. Plànols del present projecte.
En les plantacions en superfícies planes, s’augmentarà la densitat dels peus
arboris a la franja més propera a l’actual carretera per a augmentar l’efecte
d’apantallament visual. De totes maneres caldrà tenir en compte que caldrà evitar
plantacions d’espècies arbòries i arbustives al llarg de les zones de protecció (1m)
i de seguretat (2m) de la carretera; per tant, al llarg de 3 m de l’aresta exterior del
paviment del voral no es contempla emplaçar-hi cap espècie arbustiva o arbòria
amb l’objectiu de donar compliment a les mesures de seguretat establertes al
Decret 130/1998 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals
a les àrees d’influència de les carreteres

Gramínies:
Lolium perenne

PLANTACIONS

30%
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Per a l’execució de les plantacions, l’època idònia és de febrer a abril i d’octubre
fins a finals de novembre. És aconsellable aturar aquestes tasques durant la resta
de l’any per motius de reducció de la reserva hídrica del sòl o de les gelades.

Serà necessari un replanteig de les zones de plantació abans d’iniciar els treballs
de plantació.

Es preveuen els següents tipus de tractaments, que es descriuen a continuació:
- P-1a Plantació lineal de berma
- P-2b Plantació arbustiva de talussos de solell
- P3a+P3b Plantació arbòria i arbustiva de talussos de solell
- P4a+P4b Plantació arbòria i arbustiva d'altres superfícies
- P5a+P5b Plantació arbòria i arbustiva de talussos d'obaga

Plantació arbustiva tipus PF2b
Nom vulgar

Nom científic

Botja blanca
Espígol
Gatosa

Dorycnium
penthapyllum
Lavandula latifolia
Genista scorpius

Present.

Mida
(cm)

AF
AF
AF

250
250
250

35

Així es disposaran els peus arboris de forma lineal amb un marc de plantació de 1u
cada 3,5m.
La densitat és de 2.857 u/ha.
Aquesta plantació està composada per les següents espècies:

P3a+P3b: Plantació arbòria i arbustiva de talussos de solell a realitzar en
talussos de desmunts de pendent 3H:2V, i concretament en tot el talús del
desmunt 1.2.

Aquesta plantació està composada per les següents espècies:
Plantació arbòria tipus PF3a
Nom vulgar

Nom científic

Pi roig

Pinus sylvestris

Present.

Mida (cm)

%

AF

250

100

Plantació arbustiva tipus PF3a

Plantació arbustiva tipus PF1a
Nom científic

Gatosa

Genista scorpius

Present.

Mida (cm)

%

C10L

100-125 cm

100

P-2b: Plantació arbustiva de talussos de solell a realitzar en talussos de
desmunts de pendent 3H:2V, i concretament a la muntera i talús inferior del
desmunt 1.1 i al talús inferior del desmunt 2, sobre de l’entramat Loricata.
La densitat de plantació és de 1.111 u/ha imitant la distribució natural d’aquestes
formacions. El marc de plantació previst és de 3x3m.
Aquesta plantació està composada per les següents espècies:

35
30

La densitat de plantació és de 1.736 u/ha imitant la distribució natural d’aquestes
formacions. El marc de plantació total previst és de 2,4x2,4 metres, sent per les
espècies arbòries de 4x4m i per a les espècies arbustives de 3x3m. La densitat
arbòria del talús serà de 625 ut/ha, i l’arbustiva de 1.111 ut/ha.

P-1a: Plantació lineal de berma de gatosa (Genista scorpius), prevista com a
plantació d’ocultació que es realitzarà a les bermes intermitges dels talussos en
desmunt 1.1 i al desmunt 2.

Nom vulgar

%

Nom vulgar

Nom científic

Botja blanca
Espígol
Gatosa

Dorycnium
penthapyllum
Lavandula latifolia
Genista scorpius

Present.

Mida
(cm)

%
35

AF
AF
AF

250
250
250

35
30

P4a+P4b: Plantació arbòria i arbustiva d'altres superfícies a realitzar en zones
planes o amb poc pendent, i concretament a les zones d’actuació: zona plana
adjacent a la carretera, espais sota viaducte i un tram de l’antiga carretera situada
a la banda solell (meitat del tram llarg).
La densitat de plantació és de 1.736 u/ha imitant la distribució natural d’aquestes
formacions. El marc de plantació total previst és de 2,4x2,4 metres sent per les
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espècies arbòries de 4x4m i per a les espècies arbustives de 3x3m. La densitat
arbòria del talús serà de 625 ut/ha, i l’arbustiva de 1.111 ut/ha.

Nom vulgar

Nom científic

Aquesta plantació està composada per les següents espècies:

Boix
Corner
Tortellatge

Buxus sempervivens
Amelanchier ovalis

Present.

Mida
(cm)

%

250
250
250

3x3
3x3
3x3

40
30
30

Viburnum lantana

Plantació arbòria tipus PF4a
Nom vulgar

Nom científic

Pi roig
Roure cerrioide

Pinus sylvestris
Quercus cerrioide

Present.

Mida (cm)

%

AF
AF

250
300

70
30

Plantació arbustiva tipus PF4a
Nom vulgar

Nom científic

Present.

Boix
Corner
Gatosa

Buxus sempervivens
Amelanchier ovalis
Genista scorpius

AF
AF
AF

Mida
(cm)
250
250
250

%
30
20
50

P5a+P5b: Plantació arbòria i arbustiva de talussos d'obaga a realitzar en
zones planes o amb poc pendent, i concretament en un tram de l’antiga carretera
situada a la banda obaga (meitat del tram llarg i el tram curt).
La densitat de plantació és de 1.736 u/ha imitant la distribució natural d’aquestes
formacions. El marc de plantació total previst és de 2,4x2,4 metres, sent per les
espècies arbòries de 4x4m i per a les espècies arbustives de 3x3m. La densitat
arbòria del talús serà de 625 ut/ha, i l’arbustiva de 1.111 ut/ha.

1.1.4.1. QUADRE RESUM DE LES ESPÈCIES VEGETALS A UTILITZAR EN
ELS TREBALLS DE PLANTACIÓ
En el següent quadre es detallen les espècies d’arbresi arbusts a utilitzar en els
treballs de plantació. S’ha afegit una columna amb el tipus de presentació de la
planta, un altra amb la mida (la expressió a-b indica l’interval d’alçades en que
s’ha de trobar la planta i la expressió a/b indica el seu perímetre) i el marc de
plantació.
S’indica també el codi corresponent a la partida del pressupost per a cada espècie i
el nombre d’unitats de planta i estaques a plantar.
Abreviació

Codi

Pi roig
Roure cerrioide
Blada
Auró negre

Pinus sylvestris
Quercus cerrioide
Acer opalus
Acer monspesulanum

Nom comú Present. Mida (cm)

Marc
Total (u)
plantació

GR62U101 Pinus sylvestris
GR61U201 Quercus cerrioide
GR61U601 Acer opalus
GR61U601 Acer monspesulanum

Pi roig
Roure
cerrioide
Blada
Auró negre

AF
AF
AF
AF

250

4x4

252

300
4x4
250
4x4
250
4x4
Total de peus arboris

106
15
15

100-125 cm
250
250
250
250
250

28
37
37
255
206
143

388

Plantació arbustiva

Plantació arbòria tipus PF5a
Nom científic

Nom científic
Plantació arbòria

Aquesta plantació està composada per les següents espècies:

Nom vulgar

C=contenidor
AF = Alvèol forestal

Present.

Mida (cm)

%

AF
AF
AF
AF

250
300
250
250

40
30
15
15

GR66U303 Genista scorpius
GR6BU101 Dorycnium penthapyllum
GR6BU101 Lavandula latifolia
GR66U301 Genista scorpius
GR66U201 Buxus sempervivens
GR66U201 Amelanchier ovalis

Gatosa

GR66U201 Viburnum lantana

Tortellatge

Plantació arbustiva tipus PF5a

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

Botja blanca
Espígol
Gatosa
Boix
Corner

C10L
AF
AF
AF
AF
AF

1u/3,5m
3x3
3x3
3x3
3x3
3x3

AF
250
3x3
Total de peus arbustius

54
760
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1.1.5.

ACTUACIONS DE BIOENGINYERIA

Es plantegen actuacions de bioenginyeria com a mesura de control de l’erosió
dels talussos existents amb major pendent, i on no és viable reduir el pendent del
talús per a la seva posterior revegetació.

L’aparença frontal és molt similar a la de qualsevol entramat. Aquesta es pot
vegetar fàcilment tot i que l’estabilitat de l’estructura ja no depèn de la vegetació.
Enmig dels troncs es planten espècies arbustives llenyoses i aromàtiques; es
prioritzen aquestes darreres tenint en compte la proximitat de la carretera amb
l’estructura Loricata, evitant així plantes de port gran que suposin un perill per la
seguretat vial. Les espècies seleccionades són les següents:

La localització d’aquesta actuació es troba grafiada als plànols 6.A. Plantacions i
Bioenginyeria del Document 2. Plànols del present projecte.

Gatosa
Romaní
Espígol

B-1: COL·LOCACIÓ DE MALLA ORGANICA (DE IUTE)
El tractament B-1 consisteix en el subministrament, col·locació i ancoratge de
malla orgànica de iute en el talús de major pendent del desmunt 2 (1H:1,5V), que
requereix una major protecció de l’erosió superficial, i no és viable reduir el
pendent.
Es tracta de la col·locació de xarxa o malla orgànica de iute, amb un pes mínim
de 500 g/m2, composada per fibres de jute entrelligades per a protecció de
talussos, fixada al terreny amb grapes d'acer. S’inclouen pèrdues per retalls i
encavalcaments, materials auxiliars i preparació de la superfície del terreny
totalment col·locada.
Aquesta tècnica de revestiment de talussos amb malles orgàniques controla
temporalment l’erosió fins que la vegetació hagi arrelat i estabilitzat el terreny
alhora que facilita l’establiment de la vegetació herbàcia i actua com a suport
estructural d’hidrosembres.

B-2: ENTRAMAT LORICATA
El tractament B-2 consisteix en la instal·lació d’un entramat Loricata a la part
basal del desmunt 2 amb l’objectiu d’assegurar la integració paisatgística d’una
part del mateix .
És una tècnica constructiva basada en una estructura metàl·lica modular, amb
una inclinació de 60º (assimilable a 1H:2V) per a la consolidació de talussos, que
subjecta els troncs del frontal a manera d'entramat i va ancorada al terreny, i amb
la que es pot estabilitzar una amplada de 4m de talús (8m² de superfície) i una
alçada de 2 m. La disposició de l’estructura sobre el terreny es realitza mitjançant
empotrament. La fixació estàndard sobre terrenys granulars és mitjançant una
placa sobre la qual reposen les terres i permeten la fixació de la peça. Aquesta
placa queda ancorada al terra per mitjà de la força de fregament terreny placa.
Per a terrenys durs es preveu un ancoratge de tipus actiu i a definir segons les
característiques mecàniques del mateix.

Genista scorpius
Rosmarinus officinalis
Lavandula latifolia

20%
40%
40%

L’estructura té una resistència coneguda, estable i permanent des del moment de
la seva instal·lació i permet a la vegetació desenvolupar-se sense cap
impediment. Cal destacar que en aquest sistema s’evita foradar els troncs.
L’excavació prèvia del terreny per a la instal·lació de l’entramat no està inclosa;
caldrà excavar fins a 3,75 m de profunditat.

1.1.6.

OBRES COMPLEMENTARIES

Un cop executades les actuacions pròpiament de restauració del terreny,
revegetació i integració paisatgística, caldrà tornar a instal·lar elements
prèviament existents, com són les barreres de seguretat de l’actual carretera i les
senyals de trànsit. Igualment, en alguns talussos serà necessari tornar a col·locar
la malla d’acer de triple torsió existent abans d’executar el projecte; concretament,
en els talussos en desmunt on no es podrà reduir el pendent i per tant, segueix
sent necessària per controlar les possibles caigudes de material a la via (desmunt
1.1 i 2).
La localització d’aquestes actuacions es troba grafiada als plànols 7.A. Obres
complementaries del Document 2. Plànols del present projecte.

OC-1 BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA TIPUS BMSNA4
Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de
separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars. S’inclou l’enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi.
Es situaran al mateix lloc que les barreres desmuntades abans d’executar les
actuacions del projecte, entre l’actual carretera B-402 i el desmunt 1.1 (8m),
desmunt 1.2 (20m), desmunt 2 (80m) i la zona plana (6m).
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OC-2 BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA TIPUS BMSNC2
Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNC2/120b,
galvanitzada en calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble
ona, part proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars. S’inclou enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi.
La partida inclou l’adaptació de la barrera tipus BMSNC2, que és una biona doble,
cap a la barrera tipus BMSNA4, és a dir, la transició de la biona doble cap a la
simple a fi i efecte de garantir la continuïtat entre ambdues barreres, evitant la
presència d’espais buits i complir, així, la legislació vigent.
Es situaran al mateix lloc que les barreres desmuntades abans d’executar les
actuacions del projecte entre l’actual carretera B-402 i el desmunt 1.2 (20m),
desmunt 2 (10m).

OC-3 PLACA TRIANGULAR DE TRÀNSIT
Es tracta de la col·locació d’una senyal de trànsit consistent en una placa
triangular de 135 cm de costat, amb revestiment reflectant HI nivell 2. S’inclouen
els elements de fixació al suport, totalment col·locada.
Com a suport es preveu una base d'acer galvanitzat de 140 mm. S’inclou el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats, d'ancoratge del fonament.
Finalment, es preveu la fonamentació amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols.
Es situaran al mateix lloc que les plaques desmuntades abans d’executar les
actuacions del projecte, i concretament, davant el desmunt 1.1, al PK 0+060 i el
desmunt 1.2, al PK 0+085.

Finalment, es preveu la fonamentació amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols.
Es situarà al mateix lloc que la placa desmuntada abans d’executar les actuacions
del projecte, i concretament, davant el talús de desmunt 1.2, al PK 0+095.

OC-5 MALLA D'ACER GALVANITZAT DE TRIPLE TORSIÓ
Es tracta de la col·locació de malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50 mm de
pas de malla i 2 mm de diàmetre, per protegir de l’erosió les parts dels talussos en
desmunt de major pendent, on no s’ha pogut reduir el pendent.
S’inclou la part proporcional de corretja de formigó en coronació de desmunt i
subjectada al talús amb cables i picots d'ancoratge.
Es realitzarà a les següents zones de talús: en el desmunt 1.1 (PK 0+050 a
0+060) al llarg de 8m de longitud per 4m d’amplada i al desmunt 2 (pk 0+200 a
0+290), al llarg de 90m i per una amplada d’uns 15m.

OC-6 REPOSICIÓ CUNETA
Es tracta de la reposició de la cuneta trepitjable adjacent al voral de la carretera
que quedarà afectada per les actuacions d’adequació morfològica del terreny i
també per les de bioenginyeria. La partida inclou la reposició d’aquesta cuneta,
concretament de tipus TTR-10, d'1,5 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica
a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants
Es realitzarà al llarg de la cuneta que queda adjacent a les següents zones de
talús: en el desmunt 1.2 (PK 0+060 a 0+110) al llarg de 50 m de longitud per 1,5
m d’amplada i al desmunt 2 (pk 0+200 a 0+290), al llarg de 90m i per una
amplada d’un metre i mig.

OC-4 PLACA CIRCULAR DE TRÀNSIT
Es tracta de la col·locació d’una senyal de trànsit consistent en una placa circular
de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2. S’inclouen els
elements de fixació al suport, totalment col·locada.
Com a suport es preveu una base d'acer galvanitzat de 140 mm. S’inclou el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats, d'ancoratge del fonament.

OC-6 REPOSICIÓ FERM
Es tracta de la reposició del ferm de la carretera (carril adjacent als desmunts 1.2 i
2) que quedarà afectat per les actuacions d’adequació morfològica del terreny i
també per les de bioenginyeria. Es tracta d’una millora superficial del ferm, que
inclou treballs de fresat i la reposició dels 5 cm superficials del ferm –capa AC16(a més del betum i el reg d’adherència).
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Pel què fa als treballs de fresat del paviment es tracta dels primers 5 cm, i s’inclou
la càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície.

1.1.9.

PARTIDES ALÇADES

1.1.9.1.

PARTIDES ALÇADES D’ABONAMENT INTEGRE

1.1.9.1.1.
Els treballs de reposició del ferm inclouen la mescla bituminosa en calent AC16
surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada; així com el betum asfàltic tipus B
50/70 i el reg d’adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o
C60B3 TER, sobre ferm vell.
Es realitzarà al llarg del ferm del carril (de 3.5 m amplada+ 1m de voral) adjacent
a les zones de talús: en el desmunt 1.2 (PK 0+060 a 0+110) al llarg de 50 m de
longitud i al desmunt 2 (pk 0+200 a 0+290), al llarg de 90m.

1.1.7.

SEGURETAT I SALUT

Aquesta partida es troba detallada a l'Estudi de seguretat i salut del present
projecte (Annex 6). En el mateix s'estudien i defineixen les previsions respecte a
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals derivats dels treballs
necessaris per a portar a terme les obres definides en aquest projecte, així com les
instal·lacions preceptives d'higiene i benestar del treballadors. També inclou les
prescripcions a seguir en relació a la senyalització provisional de l’obra. Cal que la
realització dels tots els treballs descrits contemplin les prescripcions de seguretat i
salut recollides a l’Annex 6. Estudi de Seguretat i Salut, del present projecte
El pressupost de l’estudi de Seguretat i Salut s’ha inclòs al pressupost general de
l’obra mitjançant un capítol específic.

Partida alçada d’abonament íntegre per a seguretat vial

Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons
indicació de la Direcció de l'Obra

2. JUSTIFICACIÓ DE LES SOLUCIONS ADOPTADES
El present projecte té com a objecte definir les actuacions de restauració
ambiental i paisatgística dels espais alterats en l’execució de l’obra de millora de
la carretera B-402 entre el Pk 15+140 i 15+480.
Fruit dels treball de camp realitzat, i segons la informació topogràfica disponible,
s’han previst les actuacions necessàries i tècnicament viables, per tal de restaurar
l’espai, donant un pendent adequat als talussos existents, que permetin la seva
revegetació i control de l’erosió; així com la revegetació i integració paisatgística dels
altres espais afectats per les obres d’execució d’aquest tram de carretera, com són
espais planers adjacents a la carretera, l’espai sota el viaducte, l’antic traçat de la
carretera en desús i una zona utilitzada com abocador de terres sobrants.
Concretament les solucions adoptades permetran:
Assolir pendents adequats per a la revegetació dels talussos denudats

1.1.8.

GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Aquesta partida es troba detallada a l'estudi de gestió de residus (Annex 12) del
present projecte. En aquest annex s'estima la quantitat dels residus de construcció i
demolició que es generaran a l’obra, així com es defineixen les mesures de
prevenció i separació de residus.
El pressupost de l’estudi de Gestió de residus s’ha inclòs al pressupost general de
l’obra mitjançant un capítol específic.

Es tracta dels talussos dels desmunts 1.1, 1.2 i 2. Es preveuen treballs
d’excavació o terraplenat del terreny, i la creació de bermes, per tal d’obtenir
pendents del 3H:2V en bona part del desmunt 1.1, en tot el desmunt 1.2 i la
meitat inferior del desmunt 2, entre la berma i l’entramat Loricata.
Concretament, en el desmunt 1.1, es planteja obtenir un pendent del 3H:2V a la
meitat inferior del talús, mitjançant terraplenat; la creació d’una berma intermija on
es realitzarà una plantació arbòria d’ocultació, i tombar la muntera del talús a un
pendent del 3H:2V. En aquest cas, es preveu deixar la meitat superior del talús
amb el pendent actual (1H:1,5V), per no produir una major afectació a la
vegetació de l’entorn, que es donaria si es tombés tot el talús (incloent la
necessitat d’expropiar terrenys). En aquest cas la creació d’una berma intermitja
permetrà l’ocultació d’aquesta part central.
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En el desmunt 1.2, es planteja obtenir un pendent del 3H:2V en tot el talús, sense
necessitat d’afectar el terreny i la vegetació de l’entorn, ja que l’estat de l’actual
talús ho permet. Caldrà únicament excavar la part basal i la part superior i
terraplenar la part intermitja del talús, per obtenir un pendent uniforme.
En el desmunt 2, degut a la gran alçada del talús, no és tècnicament viable actuar
sobre la part superior d’aquest (amb pendent 1H:1,5V), on les màquines no hi
arriben des de la part basal. Es descarta actuar-hi des del cap del talús, per no
provocar una major afectació a la vegetació de l’entorn. En aquest cas, es preveu
una actuació de bioenginyeria, consistent en la instal·lació de malla de iute per
facilitar el desenvolupament de la vegetació, en aquesta part superior del talús. La
creació d’una berma intermitja amb plantació arbòria d’ocultació, i treballs
d’excavació i terraplenat a la part inferior per obtenir un pendent del 3H:2V, a
l’espai situat entre la berma intermitja i l’entramat Loricata.

En aquest sentit, es preveuen treballs d’adequació del terreny necessaris, previs a
la revegetació. En el cas de l’antiga carretera en desús, es fa necessària la
demolició del paviment existent, i en els casos en el que el terreny es troba
compactat (espai planer adjacent a la carretera i l’espai situat sota el viaducte), es
fa necessari un subsolat del terreny. A banda, es preveu aportar terra vegetal de
préstec, en tots els espais on es facin plantacions.
Concretament, pel que fa a la revegetació, es preveuen hidrosembres i
plantacions d'arbres i arbusts autòctons en totes aquestes superfícies. L’única
zona on no es preveu la hidrosembra és una part del talús en desmunt 1.1, amb
pendent elevat (1H:1,5V), i a l’espai de l’antic abocador, que ja compta amb
coberta vegetal herbàcia suficient. Si que serà necessària la hidrosembra en els
espais on s’hi realitza un subsolat, com és l’espai planer adjacent a la carretera i
l’espai situat sota el viaducte, tot i que actualment també compten amb coberta
herbàcia.

Millorar l’estabilització i la protecció dels talussos enfront l'erosió
En aquells talussos on actualment hi ha instal·lada una malla d'acer galvanitzat de
triple torsió, com són el desmunt 1.1 i desmunt 2, es preveu la seva reposició en
les parts del talús on no es pugui assolir un pendent més suau (3H:2V), sinó que
es mantingui el pendent inicial 1H:1,5V. Aquesta malla serveix per reduir l’erosió i
evitar la caiguda de materials a l’actual carretera.

Les plantacions s’adapten a les necessitats de cada espai, sent en alguns casos
només d’arbres, per obtenir un major efecte d’ocultació, i d’altres vegades només
d’arbustos (en espais reduïts dels talussos), mentre que a les altres superfícies es
preveu la plantació composada per arbres i arbusts. Les especies arbòries i
arbustives a plantar varien en funció del grau d’insolació de l’espai (obaga o
solell).

Pel què fa al desmunt 2, a la seva part basal es contempla la instal.lació d’un
entramat Loricata que permetrà assegurar la integració paisatgística de la part
basal talús, a través d’un entramat de troncs (amb vegetació enmig) que adopten
un pendent similar a la relació 1H:2V. L’entramat té una alçada de 2 m i cada
mòdul permet restaurar superfícies de 8 m2.
A més, es realitzaran hidrosembres, plantacions i tècniques de bioenginyeria per
aconseguir una coberta vegetal, que permeti una major estabilització del terreny i
protecció enfront de l'erosió.
La hidrosembra d’espècies herbàcies serà generalitzada a tots els talussos. Les
plantacions dependran de si el talús es troba en obaga o solell, per tal
d’aconseguir una millor adaptació de les especies a plantar. Es preveu també
plantacions lineals amb especies arbòries, per aconseguir una major ocultació del
talús.
Afavorir la integració paisatgística de l’espai
Pel que fa a les altres zones objecte d’actuació, com són un espai planer adjacent
a la carretera, l’espai situat sota el viaducte i l’antiga carretera en desús i
abocador, es preveu millorar la seva integració paisatgística mitjançant la seva
revegetació: hidrosembres i plantacions.
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
1.1.

3. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES

Redactor E.S.S.
Titulació/ns

El present E.S.S. correspon al Projecte de Mesures correctores ambientals a la carretera
B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1

1.2.

Col·legiat núm.
:
Despatx professional :
Població
:

OBJECTE

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres
de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les
obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es
desprenen de la Llei 31/1995, del RD 1627/1997 i Llei 9/2017; amb la finalitat de facilitar
el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s
Contractista/es.

4.1.

Promotor
NIF
Adreça
Població

:
:
:
:

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
A-59377135
Carrer dels Vergós 36-42
Barcelona 08017

AUTOR/S DEL PROJECTE
Autors del Projecte
Titulació/ns

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte de Mesures correctores ambientals a la
carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1,
les premisses bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure
i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les
obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent
de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar al
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres,
per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat
Laboral.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Joan Borrell i Ruscalleda
Llicenciat en Ciències Biològiques/Màster en Enginyeria i
Gestió Ambiental
8390-C
EGAM (Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental S.L.)
Tordera

4. DADES DEL PROJECTE

En el present Estudi de Seguretat i Salut s’ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos
inherents a l’execució de l’obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per
garantir la seguretat de les persones en l’execució dels treballs en compliment del que
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3h.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el
present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d’execució
de l’obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la
memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d’aplicació si
n’és el cas.

:
:

4.2.

:
:

Col·legiat núm.
:
Despatx professional :
Població
:

Joan Borrell i Ruscalleda
Llicenciat en Ciències Biològiques/Màster en Enginyeria i
Gestió Ambiental
8390-C
EGAM (Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental S.L.)
Tordera

Autors del Projecte
Titulació/ns
Col·legiat núm.
Despatx professional
Població

Geòrgia Rodoreda i Bartrés
Llicenciada en Ciències Ambientals
378
EGAM (Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental S.L.)
Tordera

:
:
:
:
:

COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L'ELABORACIÓ DEL
PROJECTE
Coordinador de S i S
designat pel promotor:
Titulació/ns
:
Col·legiat núm.
:
Despatx professional :
Població
:

Joan Borrell i Ruscalleda
Llicenciat en Ciències Biològiques / Màster en Enginyeria i
Gestió Ambiental
8390-C
EGAM (Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental S.L.)
Tordera
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4.3 TIPOLOGIA DE L'OBRA
El present Projecte de Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK
15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1, té per
objecte bàsic definir definir els criteris tècnics a adoptar de les actuacions de
restauració ambiental i paisatgística dels espais alterats en l’execució de l’obra de
millora de la carretera B-402 entre el Pk 15+500 i 16+000. Es tracta d’actuacions
de restauració morfològica al llarg dels desmunts existents amb l’objectiu de
reduir el pendent del talús, o com a mínim d’una part d’aquest, per tal de poderhi realitzar posteriorment actuacions de revegetació. Les actuacions es plantegen
segons l’alçada del talús, i la possibilitat tècnica d’actuar-hi sense malmetre més
l’entorn. A les zones planeres, a l’antiga carretera i a sota del viaducte les
actuacions de restauració morfològica es basen, sobretot en subsolats i
retalusats. A continuació de les actuacions de tractament del terreny, s’efectuaran
actuacions de revegetació per millorar la integració paisatgística dels espais
afectats, bàsicament a través de plantacions, hidrosembres i actuacions de
bioenginyeria (puntuals). Finalment el projecte preveu obres complementàries
que inclouen la instal.lació de senyals de transit i elements de protecció viària.
4.4.

SITUACIÓ

L’àmbit d’actuació del present projecte de restauració ambiental són els espais
afectats durant les obres de millora de la carretera B-402 entre el Pk 15+500 i
16+000, al terme municipal de la Pobla de Lillet, a la comarca del Berguedà. Es
planteja la restauració dels diferents espais alterats durant les obres d’execució de
la carretera, talussos en desmunt, espais planers adjacents a la carretera, espais
alterats per l’execució del viaducte, espai ocupat per l’antiga carretera i un antic
abocador de terres sobrants de l’obra. Hi ha espais que tot i haver estat alterats
per les obres es troben actualment, en un estat de revegetació prou avançat, i per
tant, se’n descarten actuacions complementaries de restauració (desmunt en
terraplè i monticle). No s’hi localitzen espais protegits.
A l’annex 4 Descripció i principals condicionants ambientals, es detalla més cada
una de les zones d’actuació.
4.5.

COMUNICACIONS

L’accés a les diferents zones d’obra, es realitzarà a través de les principals vies
de comunicació presents. Alhora d’accedir directament a la zona de treball,
s’utilitzarà, sempre que sigui possible, carreteres locals i camins secundaris. Les
vies d’accés seran:
-

Carretera B-402 (es denomina GI-402 a la província de Girona)
C16

4.6.

N260
SUBMINISTRAMENT I SERVEIS

Els treballs a realitzar en aquest Projecte de Mesures correctores ambientals a la
carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB06045-C1, no afecten ni subministraments ni serveis públics destacats; com
serien: aigua potable, gas, electricitat o sanejament.
4.7.

LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS,
SEGURETAT I MITJANS D'EVACUACIÓ

SALVAMENT

I

A l’apartat de plànols s’han afegit els recorreguts als hospitals i centres d’atenció
primaria (CAP) més propers des de l’àmbit d’actuació.
Els serveis assistencials més pròxims a la zona de de treball són:
Emergències: telèfon 112
HOSPITAL SANT BERNABÉ
Ctra. de Ribes 47
08600 Berga, Barcelona
Telf: 93.823.34.00
Centre d’atenció primària-La Pobla de Lillet
Via del Carrilet 6
08696 La Pobla de Lillet, Barcelona
Telf: 93.823.60.06
BOMBERS de Berga
Passeig de la Vila de Casserres
08600 Berga, Barcelona
Telf: 112
Comissaria de Mossos d'Esquadra - Tremp
Passeig Pompeu Fabra, 20, 25620 Tremp, Lleida
Tel. 973 65 88 00
Telf: 112
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4.8

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest
Projecte, exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i
Benefici Industrial, és de 212.031,40 € (dos-cents dotze mil trenta-un euros amb
quaranta cèntims).

4.9.

TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 mesos.
4.10.

MÀ D'OBRA PREVISTA

Per a l’execució del Projecte s’estima el següent nombre de mà d’obra mitja i mà
d’obra en punta:
Ma d’obra mitja
4

Ma d’obra en punta
6

Aquesta estimació s’obte a través de l’anàlisi de les tasques coincidents en el
temps (reflectit en el diagrama de barres del Planejament d’obra) i dels grups de
treball definits.
4.11.

OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA

Encarregat d’obra
Cap de colla
Oficial 1a
Oficial 1a jardiner
Ajudant jardiner
Ajudant
Manobre
Manobre especialista
Peó
4.12.

TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA

Acer en barres corrugades
Adobs minerals d'alliberament lent
Adobs minerals sòlids de fons
Aigua
Arbres planifolis

Arbusts i plantes de petit port
Arbusts tipus pistacea, phylirea, arbustus i similars
Barreges de llavors i pans d'herba per implantacions de gespa
Bioactivadors
Caducifolis en contenidor
Coníferes
Desencofrant
Encoixinament
Esmenes biològiques
Esmenes d'origen sintètic
Estabilitzant sintètic
Filferros
Formigons sense additius
Ginestes i ginestells
Grapes
Materials auxiliars proteccions de vialitat
Materials per a proteccions d'arbres
Mescla bituminosa i betum asfàltic
Neutres
Pinus sp
Senyals
Teles metàl·liques i plàstiques
Terres
Terres i substrats per a jardineria
Xarxa de iute
4.13.

MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)
Motoanivelladora de 125 hp
Motoanivelladora de 150 hp
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t
Camió per a transport de 7 t
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)
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Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)
Camió cisterna de 6000 l
Camió cisterna de 10000 l
Camió grua de 5 t
Furgoneta de 3500 kg
Vibrador intern de formigó
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
Escombradora autopropulsada
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
Màquina per a clavar muntants metàl·lics
Màquina taladradora
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic
Motoserra per a la tala d'arbres
Tractor amb equip per a tractament del subsòl
Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de potència, amb
equip subsolador amb 3 braços i d'una amplària de treball de 1,51 a
1,99 m
Hidrosembradora muntada sobre camió
Grup electrògen de 20 a 30 kVA
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES ZONES DE
TREBALL.
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es
responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest
treball amb altres propis de l’obra.

6.1.

SERVEIS HIGIÈNICS

Lavabos
Com a mínim un per a cada 10 persones.
Cabines d’evacuació
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca,
com a mínim, per a cada 25 persones
Local de dutxes
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions
mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra
antilliscant.
6.2.

VESTUARIS

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

6.3.

No es preveuen instal·lacions provisionals per l’execució del Projecte Mesures
correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La
Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1.

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre
1,5 i 2 m2 per treballador que mengi a l’obra.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL
Els serveis de salubritat i confort del personal podran ser substituïts, sempre
amb l’aprovació dels treballadors, pel concert amb establiments de restauració
de l’àmbit de cada actuació que tinguin els recursos suficients per a garantir
aquests serveis. En cas de que fossin necessaris aquests serveis haurien de
complir les condicions que s’especifiquen en els següents paràgrafs.
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques
especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les

MENJADOR

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament
d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a
escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l
de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.
6.4.

LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS

Per a contractacions inferiors a 25 treballadors, podrà ser suficient disposar
d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat.
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El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i
humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que
estableix la llei 31/95.
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:

desinfectants i antisèptics autoritzats,

gases estèrils,

cotó hidròfil,

benes,

esparadrap,

apòsits adhesius,

estisores,

pinces,

guants d’un sol ús.

febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de
minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte
com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.
Al Projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal
que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos
que això comporti.

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de
manera immediata el material utilitzat o caducat.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor
autoritzat.

7. ÀREES AUXILIARS

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

7.1.

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers
exposats al seu contacte i/o manipulació.

ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els
valors “mínims-màxims”, segons una adequada planificació, que impedeixi
estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa
d’accident.
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos
en la planificació dels treballs.
Les zones d’apilament provisional
il·luminades adequadament.

estaran

balisades,

senyalitzades

i

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de
maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves
comeses i responsabilitats durant les maniobres.
8. TRACTAMENT DE RESIDUS
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat
amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació,
valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i
biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb
les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest Projecte, els paràmetres de mesura
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que
fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40
h/setmana.
9.1.

MANIPULACIÓ

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en
el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir
unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat,
de forma singular a:
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Productes fitosanitaris.
Amiant.
Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
Sílice.
Vinil.
Urea formol.
Ciment.
Soroll.
Radiacions.
Productes tixotròpics (bentonita)
Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
Gasos liquats del petroli.
Baixos nivells d’oxigen respirable.
Animals.

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la
presència de comburents i la prohibició de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona
d’apilament.
Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la
reproducció


Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació
eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.

9.2.

DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT


Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara,
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. L’etiqueta ha de contenir:











Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom
comercial.
Nom comú, si és el cas.
Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el
nom químic de les substàncies presents.
Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la
substància o preparat perillós.
Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
El número CEE, si en té.
La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista
destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o
en el moment del primer lliurament.
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació
d’aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament
desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents
premisses:


Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Corrosius, irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment
guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en
previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.
10. CONDICIONS DE L'ENTORN
Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de
protecció, contenidors, casetes, etc.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.
Situació de casetes i contenidors
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de
l’obra.
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les
casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ja sigui durant tota
l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I
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SALUT les àrees previstes per aquest fi.
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles
d’obra, es definiran en el pla d’ocupacions a elaborar per al contractista, previ a
l’inici dels treballs.
10.1. RISC D’INCENDIS
Abans d’executar les actuacions s’haurà de preveure tot allò que regulen les
disposicions normatives vigents en matèria de prevenció d’incendis forestals a
Catalunya.
Aquestes disposicions s’especifiquen a l’annex de mesures per a la prevenció
d’incendis forestals del present Projecte.
10.2 SERVEIS AFECTATS
Per la realització dels treballs del present projecte no es preveu l’afectació de
cap servei.
Abans de l’inici de les obres, el Contractista està obligat a la investigació de
l’existència de serveis de la zona (aigua, gas, electricitat, telèfon, clavegueram)
per poder prevenir qualsevol eventualitat.
En aquest sentit, previ a l’inici de les obres d’execució del projecte caldrà fer un
replanteig sobre terreny del servei afectat i definir la solució transitòria per a què
el punt de control continuï funcionant durant la fase d'execució, així com la
restitució de la instal·lació un cop finalitzades les obres.
Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.
10.3. SERVITUDS
A l’annex 13 Serveis afectats i expropiacions del present Projecte s’indica la
titularitat dels espais afectats pels treballs del projecte.
Els terrenys sobre on es preveu actuar són propietat de la Generalitat de
Catalunya (Direcció General d’Infraestructures de la Mobilitat), ja que estan
associats a la carretera B-402.

Així mateix tampoc es preveu la necessitat de generar ocupacions temporals ja
que tots els accessos es plantegen des d’espais associats a la pròpia carretera B402, tots propietat de la Generalitat de Catalunya.
En les parcel·les de titularitat privada caldrà incorporar a la propietat dins de la
coordinació d’activitats empresarials segons l’indicat al RD 171/2004, previ a l’inici
de les obres, on s’haurà d’establir les mesures preventives que el contractista
caldrà adoptar per garantir la seguretat dels usuaris de l’obra.
En la documentació del projectes originals i en la facilitada pel Promotor,
s’incorporen els aspectes relatius a l’existència de possibles servituds en matèria
d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les
distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen
un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els
indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les
mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.
10.4 CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES
L’àmbit se situa a la comarca del Berguedà, on de forma general, l’estació més
plujosa és la tardor, i la més seca l’hivern; i les precipitacions es troben ben
distribuïdes. Les nevades es produeixen de novembre a abril, llevat de l’alta
muntanya, on neva fins al maig
L’àrea d’estudi es troba englobada principalment dins la categoria del mapa
analògic de l’Atles Climàtic de Catalunya: Subhumit (B2) de 40 a 60, que
representa el tipus de clima en funció de l’índex hídric anual, definit segons
Thornthwaite per la diferència entre l’índex d’humitat (relació percentual entre la
suma dels excedents mensuals d’aigua i les necessitats anuals d’aquest líquid
expressades per evapotranspiració potencial) i el 60% de l’índex d’aridesa (relació
semblant entre el dèficit anual d’aigua expressar per la suma dels dèficits
mensuals i la necessitat anual d’aigua).
Per l’estudi climàtic de la nostra zona s’ha seleccionat l’Estació Meteorològica
Automàtica propera a l’àmbit d’estudi, dades reflexades en el següent quadre:
Taula 1. Caracterització climàtica de la zona d’estudi del tram La Pobla de Lillet.
ESTACIÓ INM

LA POBLA DE LILLET

Codi estació

MN

Nom estació

Castellar de n'Hug - el Clot del Moro
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ESTACIÓ INM
Altitud
Precipitació anual

LA POBLA DE LILLET
938 m

Les principals actuacions que es preveuen en aquest Projecte, segons àmbit
d’actuació, són les següents:
ÀMBIT

950-1000 mm

Precipitació mitjana primavera
acumulada

240-206 mm

Precipitació mitjana estiu acumulada

300-320 mm

Precipitació mitjana tardor acumulada

240-260 mm

Precipitació mitjana hivern acumulada

140-160 mm

Temperatura mitjana anual

10-11 ºC

Temperatura mitjana primavera

9-10 ºC

Temperatura mitjana estiu

16-17 ºC

Temperatura mitjana tardor

10-11ºC

Temperatura mitjana hivern

2-3 ºC

Font: Atles Climàtic Digital de Catalunya (ICC i Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya).

Segons aquestes dades, la zona d’estudi es caracteritza per una precipitació
mitjana anual entre els 950 i 1000 mm, que es reparteix amb més o menys
abundància segons l’estació de l’any, destacant els mesos d’estiu.
Concretament, el regim pluviomètric en aquesta zona es de tipus ETPH, és a
dir, que la precipitació mitja estacional va decreixent de la següent manera: estiu
(estació més plujosa), tardor, primavera i hivern.

ACTUACIONS
Treballs previs
Esbrossada
d’espècies arbòries i
P-1
arbustives

L’amplitud tèrmica anual (diferència entre les temperatures mitjanes més altes i
més baixes al llarg d’un any ) a l’àmbit d’estudi oscil·la al voltant dels 15 i 16 ºC,
segons la digitalització de l'Atles Climàtic Digital de Catalunya que representa les
línies d'isoamplitud, amb una equidistància d'1 ºC.
11. ACTIVITATS CONSTRUCTIVES

Desmun Desmun
t 1.2
t2

Zona
plan
a

Sota
viaduct
e

Antiga
ctra i
abocador

X

X

X

Demolició de paviment
X
Desmuntatge barrera
P-3
de seguretat metàl·lica
X
Desmuntatge senyal
vertical de trànsit
P-4
existent
X
Desmuntatge de
P-5
cartell obra
Desmuntatge de malla
P-6
acer
X
Adequació morfològica del terreny
Subsolament de
T-1
terreny compacte
Excavació de terreny
no classificat en zones
T-2
de desmunt
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

T-3

Retalusat

X

X

X

T-4

Terraplenat

X

X

X

T-5

Esplanada

X

P-2

T-6
Estesa terra vegetal
Hidrosembres
H1

El dèficit hídric anual es 0 mm, que representa la diferència entre
l’evapotranspiració potencial (ETP), o capacitat evaporant del sòl cobert de
vegetació, i la real, i determinarà les necessitats hídriques de les plantes.

Desmunt
1.1

Hidrosembra

Plantacions
Plantació lineal arbòria
P-1a de berma
Plantació arbustiva de
P-2b talussos de solell
Plantació arbòria i
P3a+ arbustiva de talussos
P3b de solell
Plantació arbòria i
P4a+ arbustiva d'altres
P4b superfícies
P5a+ Plantació arbòria i
P5b arbustiva de talussos

X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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12.1.1. Descripció dels treballs a realitzar

ÀMBIT
ACTUACIONS

Desmunt
1.1

Zona
Desmun Desmun plan
t 1.2
t2
a

Sota
viaduct
e

Antiga
ctra i
abocador

d'obaga
Actuacions de bioenginyeria
Col·locació malla de
B1
iute
B2
Entramat Loricata
Obres complementàries
Barrera de seguretat
OC-1 metàl·lica tipus
BMSNA4
Barrera de seguretat
OC-2 metàl·lica tipus
BMSNC2
Placa triangular de
OC-3
trànsit
Placa circular de
OC-4
trànsit
Malla d'acer
OC-5 galvanitzat de triple
torsió
OC-6 Reposició cuneta

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

OC-7 Reposició ferm

El present Projecte de Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK
15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1, té per
objecte bàsic definir les actuacions definir els criteris tècnics a adoptar de les
actuacions de restauració ambiental i paisatgística dels espais alterats en
l’execució de l’obra de millora de la carretera B-402 entre el Pk 15+500 i 16+000.
Es planteja la restauració dels diferents espais alterats durant les obres
d’execució de la carretera: talussos en desmunt, corresponents al desmunt 1.1 (pk
0+050-0+060), desmunt 1.2 (pk 0+060-0+110) i desmunt 2 (pk 200-290); espais
planers adjacents a la carretera (pk 0+000-0+110), espais alterats per l’execució
del viaducte (entorn dels estreps i zones d’accés), l’espai ocupat per l’antiga
carretera en desús i un antic abocador de l’obra. Hi ha espais que tot i haver estat
alterats per les obres es troben actualment en un estat de revegetació prou
avançat, i per tant, se’n descarten actuacions complementaries d’integració
paisatgística (desmunt en terraplè i monticle).
Concretament, les actuacions previstes es descriuen a continuació:

X
X

X

X

X

Treballs previs

-

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

-

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives
n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción
Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

-

12.1.

PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ

L’execució del projecte es durà a terme al llarg de la carretera B-402, entre els pK
15+500 i 16+000; al llarg dels 3 mesos de durada de l’obra i segons el indicat a
l’Annex 7 Pla de Treballs.
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució,
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i
Salut de l’Obra.

-

P-1 Esbrossada d’espècies arbòries i arbustives; es tracta de
l’arrencada o tala d’arbres al cap de talús dels desmunts on calgui eliminar
la coberta vegetal per a poder realitzar treballs d’adequació morfològica del
terreny o per col·locació de les malles (iute i acer galvanitzat) (desmunt
1.1,1.2 i 2).
P-2 Demolició de paviment en els trams d’antiga carretera en desús i
en els espais pavimentats adjacents, deixant les superfícies preparades per
a les actuacions de tractament del terreny i revegetació.
P-3 Desmuntatge barrera de seguretat metàl·lica de tipus BMSNA4 o
BMSNC2, en aquelles zones on les barreres existents impedeix l’accés a
l’obra des de la carretera actual, i en els trams de l’antiga carretera en
desús, on cal eliminar-les.
P-4 Desmuntatge senyal vertical de trànsit existent en els punts de
l’antiga carretera en desús, on cal retirar-los, i en al peu dels talussos de
desmunt 1.1 i 1.2, on caldrà resposar-los.
P-5 Desmuntatge de cartell obra en un punt de l’antiga carretera en
desús, on cal retirar-lo.
P-6 Desmuntatge de malla d’acer galvanitzat de triple torsió de 50
mm de pas de malla i 2 mm de diàmetre, per a protecció de talussos, inclòs
part proporcional de corretja de formigó en coronació de desmunt i
subjectada al talús amb cables i picots d'ancoratge en el talús del desmunt
1.1 (PK 0+050 a 0+060) i al desmunt 2 (pk 0+200 a 0+290), on actualment
hi ha col·locada aquesta malla.
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Adequació morfològica del terreny

-

-

-

-

-

T-1 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45
m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3
braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al
25 %. Es realitzarà a la zona plana del sud de l’actual carretera a restaurar,
i els espais alterats sota el viaducte.
T-2 Excavació en zones de desmunt incloses les parts proporcionals
de roca, amb mitjans mecànics. Es realitzarà al desmunt 1.1,1.2 i 2, per tal
de tombar el terreny i aconseguir un pendent apte per a la restauració
(3H:2V). En el cas del desmunt 1.1 es tombarà la muntera del talús; en el
cas del desmunt 1.2 es tombarà la part inferior del talús i la zona de la
muntera , i en el cas del desmunt 2 es preveu també l’excavació per a
instal.lar l’entramat Loricata i el talús 3H:2V que hi va a continuació.
T-3 Retalusat en zones on s’ha realitzat una excavació de terreny
(zones de desmunt), o en zones irregulars per tal de deixar les superfícies
preparades per a les posteriors actuacions de revegetació i/o bioenginyeria.
Es preveu per tant, en les superfícies resultants de l’excavació del terreny (T2), en el desmunt 1.1,1.2 i 2; i en els espais sota el viaducte
T-4 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra (26%) i també de
préstec (74%), i la seva estesa i compactació. Es realitzarà en els talussos
de desmunt, per tal d’aconseguir un pendent apte per a la restauració
(3H:2V), i en els trams de l’antiga carretera per a augmentar la cota del
terreny (20cm) i obtenir un terreny uniforme. En el cas del desmunt 1.1 es
preveu el terraplenat de la zona inferior dels talús per obtenir el pendent
desitjat fins a la berma intermitja; en el desmunt 1.2, es preveu el
terraplenat a la part intermitja del talús per obtenir un pendent uniforme
(3H:2V); i en el cas del desmunt 2 es preveu un petit terraplenat per acabar
el talús 3H:2V i crear una berma a la part intermitja del talús. Així mateix
també s’ha inclòs el terraplenat de terres que han d’anar darrera de
l’entramat de la Loricata.
T-5 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra.
Es realitzarà a les bermes intermitges de nova creació proposades en els
perfils del desmunt 1.1(pk 0+050 a 0+060) i desmunt 2 (pk 0+200 a 0+290).
T-6 Estesa terra vegetal de 30 cm procedent de préstec, incloent el
tractament i l’estesa, així com el refinat manual. Requereixen d’estesa de
terra vegetal tots els espais on es preveuen plantacions, i que es correspon
amb els talussos amb pendent 3H:2V, entramat Loricata i bermes dels
desmunts 1.1, 1.2 i 2; la zona plana adjacent a la carretera, els espais de
sota el viaducte i els trams d’antiga carretera i abocador a restaurar.

Hidrosembres.

-

H-1: Hidrosembra amb barreja base d’herbàcies de totes les superfícies
amb un pendent igual o inferior al 3H:2V, munteres, bermes, zones planes,
espais sota el viaducte i trams de l’antiga carretera en desús.

Plantació.

- P-1a: Plantació lineal arbòria de berma de pi roig (Pinus sylvestris), prevista
com a plantació d’ocultació que es realitzarà a les bermes intermitges dels
talussos en desmunt 1.1 i al desmunt 2.
- P-2b: Plantació arbustiva de talussos de solell a realitzar en talussos de
desmunts de pendent 3H:2V, i concretament a la muntera i talús inferior del
desmunt 1.1 i al talús inferior del desmunt 2, sobre de l’entramat Loricata.
- P3a+P3b: Plantació arbòria i arbustiva de talussos de solell a realitzar en
talussos de desmunts de pendent 3H:2V, i concretament en tot el talús del
desmunt 1.2.
- P4a+P4b: Plantació arbòria i arbustiva d'altres superfícies a realitzar en
zones planes o amb poc pendent, i concretament a les zones d’actuació:
zona plana adjacent a la carretera, espais sota viaducte i un tram de l’antiga
carretera situada a la banda solell (meitat del tram llarg).
- P5a+P5b: Plantació arbòria i arbustiva de talussos d'obaga a realitzar en
zones planes o amb poc pendent, i concretament en un tram de l’antiga
carretera situada a la banda obaga (meitat del tram llarg i el tram curt).
Bioenginyeria

-

-

B-1: col·locació de malla organica (de iute) en el talús de major pendent
del desmunt 2 (1H:1,5V), que requereix una major protecció de l’erosió
superficial, i no és viable reduir el pendent. L’objectiu és generar petites
zones de sedimentació (recollida de sediments) que permetin, més
endavant, l’arrelament de les llavors que hi puguin caure de forma natural
B-2: entramat Loricata a la part basal del desmunt 2 amb l’objectiu
d’assegurar la integració paisatgística d’una part del mateix .És una tècnica
constructiva basada en una estructura metàl·lica modular, amb una
inclinació de 60º (assimilable a 1H:2V) per a la consolidació de talussos,
que subjecta els troncs del frontal a manera d'entramat i va ancorada al
terreny, i amb la que es pot estabilitzar una amplada de 4m de talús (8m²
de superfície) i una alçada de 2 m.

Obres complementaries

-

OC-1 Barrera de seguretat metàl·lica tipus BMSNA4 que se situaran al
mateix lloc que les barreres desmuntades abans d’executar les actuacions
del projecte entre l’actual carretera B-402 i el talús de desmunt 1.1, 1.2,2 i
la zona plana.
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-

-

-

12.2.

OC-2 Barrera de seguretat metàl·lica tipus BMSNC2 que se situaran al
mateix lloc que les barreres desmuntades abans d’executar les actuacions
del projecte entre l’actual carretera B-402 i el talús de desmunt 1.2 i 2.
OC-3 Placa triangular de trànsit que se situaran al mateix lloc que les
plaques desmuntades abans d’executar les actuacions del projecte, i
concretament, davant el talús de desmunt 1.1 i 1.2.
OC-4 Placa circular de trànsit que se situaran al mateix lloc que la placa
desmuntada abans d’executar les actuacions del projecte, i concretament,
davant el talús de desmunt 1.2.
OC-5 Malla d'acer galvanitzat de triple torsió per protegir de l’erosió les
parts dels talussos en desmunt de major pendent, on no s’ha pogut reduir
el pendent. Es realitzarà a les següents zones de talús: en el desmunt 1.1
(PK 0+050 a 0+060) al llarg de 8m de longitud per 4m d’amplada i al
desmunt 2 (pk 0+200 a 0+290), al llarg de 90m i per una amplada d’uns
15m.
OC-6 Reposició de cuneta trepitjable d’1,5 m d’amplada i 0,15m de
fondària adjacent al voral de la carretera que quedarà afectada per les
actuacions d’adequació morfològica del terreny i també per les de
bioenginyeria. Es realitzarà al llarg de la cuneta adjacent al desmunt 1.2
(PK 0+060 a 0+110) al llarg de 50 m de longitud al desmunt 2 (pk 0+200 a
0+290), al llarg de 90m.
OC-7 Reposicó de ferm del carril adjacent als desmunts 1.2 i 2 que
quedarà afectat per les actuacions d’adequació morfològica del terreny i
també per les de bioenginyeria. Es tracta d’una millora superficial del ferm,
que inclou treballs de fresat (5 cm) i la reposició dels 5 cm superficials del
ferm –capa AC16- (a més del betum i el reg d’adherència). Es realitzarà al
llarg del ferm del carril (de 3.5 m amplada +1 m de voral) adjacent al
desmunt 1.2 (PK 0+060 a 0+110) al llarg de 50 m de longitud i al desmunt 2
(pk 0+200 a 0+290), al llarg de 90m.
ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

En l’annex 7. Pla de treballs, es defineix l’ordre i temporalització de les diferents
actuacions a realitzar.
Complementant els plantejaments previs realitzats per l’autor del Projecte, a partir
dels suposats teòrics en fase de Projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de
les obres, amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats
constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a
emprar.
12.3.

DETERMINACIÓ

DEL

TEMPS

EFECTIU

DE

DURACIÓ.

PLA

D'EXECUCIÓ
Per a la programació del temps material necessari per al desenvolupament dels
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:
LLISTAT D’ACTIVITATS: Relació d’unitats d’obra
RELACIÓ DE DEPENDÈNCIA: Relació temporal de realització material d’unes
unitats respecte a a altres.
DURADA DE LES ACTIVITATS: Mitjançant la fixació de terminis temporals per
a l’execució de cadascuna de les unitats d’obra.
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa
general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les
grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada,
s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de
desenvolupament.
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les
variacions introduïdes respecte al procés constructiu inicialment previst en el
Projecte i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta
a utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en
el procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción
Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)
„Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26
de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació
obligatòria i/o aconsellada.
14. MEDIAMBIENT LABORAL
14.1.

AGENTS ATMOSFÈRICS

Els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l'obra, són els següents:
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a.
b.
c.
d.

Esmeriladora de peu
Camions i dumpers
Excavadora
Grua autoportant
Martell perforador
Mototrailla
Tractor d’orugues
Pala carregadora de pneumàtics
Pistoles fixaclaus d’impacte
Tronçadora de taula per a fusta
Màquina segadora
Serres mecàniques

Efecte del vent
Fortes pluges
Insolació
Boires

D'aquests s'en deriven els següents riscs:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Caigudes per efecte del vent
Afeccions per la pols
Descàrrega elèctrica
Avingudes sobtades en rieres
Desprendiments
Insolacions
Risc d'incendi
Pertorbació de la visibilitat



14.2.

mesures de protecció individual: casc homologat, botes d'aigua,
impermeable, cinturó de seguretat amb arnessos de protecció, ulleres de
protecció i protecció facial.
mesures de protecció col·lectiva: regs periòdics per evitar la pols,
protecció solar a la zona de treball, pantalla de protecció pels treballs
exposats al vent i disponibilitat d’aigua.

1er.2on.3er.-

Donades les característiques de l’obra, els treballs es realitzaran amb llum natural
(període diürn).
14.3. SOROLL
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del
contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats
habitualment en la indústria de la construcció:
....................
....................
....................
....................

82-94 dB
72 dB
60 dB
94 dB

Supressió del risc en origen.
Aïllament de la part sonora.
Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els
nivells de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.
14.4.

IL·LUMINACIÓ

Compressor
Formigonera petita < 500 lts.
Formigonera mitjana > 500 lts.
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)

60-75 dB
80 dB
95 dB
90 dB
110 dB
105 dB
100 dB
84-90 dB
150 dB
105 dB
97 dB
105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel
soroll seran, en ordre d’eficàcia:

Les condicions que s’hauran de tenir en compte per prevenir els anteriors
riscos:


....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

POLS

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les
següents afeccions:










Rinitis
Asma bronquial
Bronquitis destructiva
Bronquitis crònica
Efisemes pulmonars
Neumoconiosis
Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva
concentració i el temps d’exposició.
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La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris
es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del
contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula:
10
C = -------------------------% Si O2 + 2

mg / m3

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada
“fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de
l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la
pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat
en els pulmons.
Els treballs objecte del Projecte, en els quals és habitual la producció de pols,
són fonamentalment els següents:







Escombrat i neteja de locals
Demolicions
Manipulació de ciment
Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
Moviments de terres
Circulació de vehicles

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i
ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives:
ACTIVITAT
Neteja de locals
Demolicions
Manipulació de ciment
Raig de sorra o granalla
Circulació de vehicles

MESURA PREVENTIVA
Ús d’aspiradora i regat previ
Regat previ
Filtres en sitges o instal·lacions
confinades
Equips semiautònoms de respiració
Regat de pistes

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells
del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.
14.5. ORDRE I NETEJA

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a
les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest Projecte,
especialment pel que fa als diferents tipus de residus que es puguin generar.

14.6.

RADIACIONS NO IONITZANTS

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm,
aproximadament.
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que
formen part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació
ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de
ràdio.
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic
on l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més
baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm
(nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica.
14.6.1. RADIACIONS INFRAROGES
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials,
produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel
cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de
lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors
de vidre i operaris de forns.
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de
protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima
absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas
d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la
il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull.
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment
exposats a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen
soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a
possible font de les radiacions.
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic,
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afectant principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la
dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser
persistent.

de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la
instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a
l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de
treball, per exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea
adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la
intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el
cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre
del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que
dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la
naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV
no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls
estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que
s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus
de protecció facial.

14.6.2. Radiacions visibles
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds
d’ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans
d’aconseguir la retina.
14.6.3. Radiacions ultraviolades
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm
(nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera
artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es
divideix convencionalment en tres regions:
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada
àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i
UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està,
acceptada per la WHO (World Health Organization).
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia
de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de
la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de
vuit hores haurà d’estar limitada.
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir
riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures
organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense
oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o
cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció
personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer
perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una
inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas
de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas
dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats
imprevisibles.
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials
de la construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa,
operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions
no ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de
Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula
fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en
compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent
longitud d’ona.
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament
necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball
més segur és aquell que no es realitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions
elementals:
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Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és
dir el primer i més accessible.
Lliurar el material, no tirar-lo.
Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es
realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops
o desgastar-se.
Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i
embuatada en empenya i turmells.
En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé
sobre l’espatlla.
S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de
cada tipus de material.
En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre
la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical
fixa.
Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca,
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que
es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat.
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de
treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar
amb ells.
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
4art.- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de
partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols,
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un.
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions
de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables
per l’avanç de la producció.
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels
materials a manipular.
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla
de Seguretat i Salut haurà de tenir en compte les següents premisses:
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:



Automatització i mecanització dels processos.
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:





Utilització d’ajudes mecàniques.
Reducció o redisseny de la càrrega.
Actuació sobre l‘organització del treball.
Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:





Ús correcte de les ajudes mecàniques.
Ús correcte dels equips de protecció individual.
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- Mantenir l’esquena dreta.
5è.- Subjectar l’objecte fermament.
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible
del cos.
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà
segons els següents criteris preventius:
- Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de
l’espatlla.
- Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre
de gravetat de la càrrega.
- Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
- Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb
l’extrem davanter aixecat.
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a
eliminar arestes afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30
Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de
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descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests
valors a 15 i 25 Kg respectivament.
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un
objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser
qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip.

adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt
dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present Projecte són els
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISCAVALUACIÓ-MESURES.
18. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP).
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de
MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat,
Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que
originàriament ve integrat de fàbrica en l’equip, màquina o sistema, de forma
solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast
o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat
resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les
condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta
obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.
Els MAUP més rellevants són els indicats a continuació:
CODI
HX11X058
HX11X064
HX11X067

U
U
U
U

DESCRIPCIÓ
Senyal acústica de marxa enrere
Cinturó portaeines
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de
Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al
sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció
integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la
possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control,
present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència,
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la
integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació
per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt
d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i
Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració
d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de
coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una
energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de
l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties
preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC
d’eficàcia equivalent.
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons
normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i
R.D. 773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de
recepció signat pel beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta
obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat
adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà
de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció
d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal
sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels
equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present Projecte
són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISCAVALUACIÓ-MESURES.
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19. TREBALLS EN VERTICAL
Treballs verticals són aquells que utilitzen tècniques d’accés i posicionament per a
accedir i realitzar una determinada feina a certa alçada mitjançant la utilització de
cordes, ancoratges i elements de progressió, juntament amb sistemes
anticaigudes i altres accessoris específics.

El treballador vertical, a més del equip de treball i l’equip anticaiguda utilitzarà el
següent equip de protecció individual:
Guants
Calçat de seguretat
Ulleres protectores
Protector de les vies resporatòries
Protector auditiu
Roba de treball
Faixa

Donades les característiques d’aquest treballs es considera adient la inclusió en la
memòria d’un apartat específic.

-

19.1. ACCIONS A REALITZAR

19.5. MITJANS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA EN TREBALLS EN VERTICAL

Les actuacions previstes en aquest Projecte que poden precisar de treballs en
verticals són bàsicament accions en talussos amb gran pendent (xarxes,
malles,...).

Per a la realització de treballs en vertical s’instal·laran línees de vida com a mitjà
de protecció col·lectiva.

19.2. EQUIP DE TREBALL

Realitzades amb corda o cable, les línees de vida permetran la correcta subjecció
de seguretat dels operaris mitjançant l’enganxe a la mateixa del ancoratge
subjecte al arnés de seguretat del treballador.

Durant la realització de treballs en vertical s’utilitzarà el següent equip de treball:
-

Arnés de subjecció i seient
Casc de seguretat
Dispositiu de regulació per corda tipus “C”
Mosquetons de seguretat
Elements d’amarre
Dispositiu de regulació per corda tipus “B”
Corda de treball
Seient
Protectors de corda

19.3. EQUIP ANTICAIGUDA

Les línees de vida seran temporals i hauran de ser instal·lades per personal amb
acreditada experiència i formació.
20. RECURSOS PREVENTIUS
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos
preventius a les obres de construcció està contemplada a la Llei 54/2003.
D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de
construcció serà preceptiva en els següents casos:
a)

Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el
desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions
diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin
precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan,
durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es
defineixen en el real decret 1627/97.

b)

Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es
considerin perillosos o amb riscos especials.

c)

Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a
les condicions de treball detectades.

Durant la realització de treballs en vertical s’utilitzarà el següent equip anticaiguda:
-

Arnés anticaiguda
Casc de seguretat
Dispositiu de regulació per corda tipus “A”
Mosquetons de seguretat
Elements d’amarre
Corda de seguretat

19.4. EPI’S EN TREBALLS EN VERTICAL
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Aquesta vigilància inclourà:
Quan a les zones de treball coexisteixen contractistes i subcontractistes que,
de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per
interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en
aquests casos, necessària.



Comprobar l’eficàcia de les activitats preventives previstes en la planificació.



L’adequació de tals activitats als riscos que pretenen prevenir-se o l’aparació
de riscos no previstos i derivats de la situació que determini la seva
necessitat per aconseguir un adequat control de dits riscos.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb
riscos especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:




Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, 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 que la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible.



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



Treballs a 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
terra subterranis.



Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.



Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.



Treballs que impliquin l’ús d’explosius.



Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

Les funcions del recurs preventiu seran:


Vigilar el compliment de les activitats preventives en realició als riscos
derivats de la situació que determini la seva necessitat per aconseguir un
adequat control de dits riscos.

21. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de
14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat
i salut en el treball.
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els
riscos, malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben
col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures.
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball
haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions
d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de
manifest la necessitat de:
Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos,
prohibicions o obligacions.
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans
o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres
perilloses.


La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les
mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se
quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o
reduir-los suficientment.
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i
informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:
1. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència
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suficient.
2. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la
percepció de les senyals o panells de senyalització.
3. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles
l’obra haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una
senyalització d’advertència.

de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies
circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés
controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les
entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que
puguin presentar riscos.

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de
l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al
menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar.



22. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels
materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin,
definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin
risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers,
magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i
passos provisionals per a vehicles i vianants (si és el cas), els circuits i trams
de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, les
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució,
diferenciant, si és el cas, les diferents fases d’execució.

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

22.2 ÀMBIT D'OCUPACIÓ


Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els
àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, i es
definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a
cadascuna de les fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les
modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres (si és el
cas), a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui.

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent el tancament, elements
de protecció, contenidors, casetes, etc.
En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.


No es podrà començar l’execució dels treballs sense haver procedit a la
implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin,
definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i
elements de protecció implantats.

Ocupació del tancament de l’obra

Situació de casetes i contenidors

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest
fi.


Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles
d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra

- Canvis de la Zona Ocupada

22.1.


NORMES DE POLICIA

Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els
tancaments i accessos, el contractista amb la col·laboració del seu servei de
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control
d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària) i de personal

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es
considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.
22.3 OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC
- Entrades i sortides de vehicles i maquinària.
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Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions
d’entrada i sortida a les vies principals, a fi d’evitar accidents.
- Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del
tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el
punt més proper a l’obra.
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles.
22.4.


22.5.

RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració
del seu servei de prevenció, els procediments de treball per a
l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es
puguin generar a l’obra.
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L’ÀMBIENT QUE AFECTEN L’ÀMBIT
PÚBLIC
Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per
l’activitat de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i
descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, etc.).
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la
xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.


produir pols. En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

Sorolls. Horari de treball

22.6
CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT
PÚBLIC
Senyalització i protecció



Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la
reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de
Senyalització d’Obres 8.3-.
Prèviament al començament de les obres, es demanarà permís per afeccions a
la via pública als serveis territorials de carreteres. Es seguiran les indicacions
esmentades en el permís.
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis
Territorials.

Els treballs es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.


Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin
sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Els treballs realitzats fora
d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzats per l’Ajuntament.
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de
seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no
feiners o en un horari específic.
 Pols
Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin

Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara
que hi hagi enllumenat públic.
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la
senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament.
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de
tot el tram (intensitat mínima 20 lux).
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques
metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu
perímetre.
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Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran
els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el
següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:














Abalisament i defensa

En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al
tancament de l’obra.
En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles
contigus a passos provisionals per a vianants.
Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un
carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del
número de carrils.
En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de
circulació, per salvar l’obstacle de les obres.
En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent
de la que hi havia abans de les obres.
Manteniment

No s’ha detectat cap risc que no es consideri disminuït fins a un nivell tolerable
un cop adoptades les mesures de protecció a tercers, assenyalades al punt
següent.
23.2.



-

Senyalització a tercers (vehicles i vianants) de la proximitat a una zona
d'obres

-

Reg de les pistes, per evitar la generació de pols

-

Si fos necessari ocupar part de la calçada durant l’execució dels treballs,
mentre duri l’actuació, es canalitzarà el trànsit de vehicles fora de les
zones d’afectació de la maniobra, amb la col·locació de senyals de
trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill

24. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per
aquesta obra són:

Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament
implantats.
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana,
un cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.
23. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
23.1.

MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les
persones que transiten pels voltants de l'obra:

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que
impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció.
La senyalització, l’abalisament, l’enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, desviacions i passos per a vehicles es conservaran en perfecte estat
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de
seguretat.

Caiguda al mateix nivell.
Atropellaments.
Col·lisions amb obstacles a la vorera.
Caiguda d'objectes.

-

Incendi, explosió i/o deflagració.
Vents.
Inundació.
Col·lapse estructural per maniobres fallides.
Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com
annex al seu Pla de Seguretat i Salut un ,”Pla d’Emergència Interior“, cobrin les
següents mesures mínimes:

RISCOS DE DANYS A TERCERS

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents:

1.2.3.4.-

Ordre i neteja general.
Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
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5.6.-

Punts de trobada.
Assistència Primers Auxilis.

25. MODEL DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ A L’OBRA
25.1 RESPONSABLE DE LA PREVENCIÓ A L’OBRA
Tant el Contractista com el Subcontractista tenen la consideració d’empresari als
efectes previstos en la normativa de prevenció de riscos laborals i com a tals han
de complir amb les obligacions derivades del deure general de prevenció de tot
empresari i amb les obligacions específiques que estableix la legislació vigent.

En particular, a l’article 23 de la Llei 31/1995 es concreta que documentació ha
d’elaborar i conservar, estant a disposició de les Autoritats corresponents:
- Avaluació dels riscos per a la seguretat i salut en el treball i planificació de
les activitats preventives.
- Mesures de protecció i prevenció a adoptar.
- Resultats dels controls periòdics de les condicions de treball i de les
activitats dels treballadors.
- Pràctica dels controls de l’estat de salut dels treballadors.
- Relació d’accidents de treball i malalties professionals que causen
incapacitat superior a un dia.
A més, l’Adjudicatari haurà d’elaborar i conservar la següent documentació:
 Formació dels treballadors:
-

25.2 PRESÈNCIA DE RECURSOS PREVENTIUS
-

La preceptiva presencia de Recursos Preventius serà d’aplicació a cada
contractista i serà necessària als casos del apartat 20 del present annex.
25.3 INFORMACIÓ
Tot el personal, a l’inici de l’obra o 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.

-

Certificats de cursos en matèria preventiva impartits per empreses
externes.
Certificats de cursos en matèria preventiva impartits per personal de
l’empresa.
Plans de formació de Prevenció de Riscos Laborals.
Fitxa registre i control.

 Aptitud mèdica dels treballadors:
-

Tipus de control realitzat i relació de treballadors als que se’ls ha practicat.
Metodologia i protocols aplicats.
Periodicitat.
Conclusions o resultats dels mateixos, però no el contingut de la informació
mèdica que és de caràcter confidencial.

25.4. FORMACIÓ
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, l'exposició i la informació dels
mètodes de treball i dels riscos que aquests comporten juntament amb les
mesures de seguretat que hauran de fer servir. A partir de la tria del personal més
qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que a l’obra
es disposi d’algun socorrista. Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a
l'obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut.
25.5 DOCUMENTACIÓ
De forma general les obligacions documentals que té l’empresa en quant a les
activitats preventives estan recollides en la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
Laborals. Existeixen altres requisits documentals derivats de les múltiples
disposicions en matèria de seguretat i salut existents, que venen a ampliar i
completar el deure general de documentació recollit per la Llei.

 Equips de Protecció Individual (EPI’s):
-

Fullet informatiu i manual d’intruccions del fabricant.
Fitxa de registre i control de les operacions de manteniment.
Justificant del lliurament del equip i les instruccions relatives a la seva
utilització i manteniment amb el corresponent vaig rebre.
Justificant de la informació i formació proporcionades al treballador amb els
riscos del lloc i ús del EPI.

 Autorització d’utilització de maquinària:
-

Manual d’instruccions de l’equip
Resultat de les comprovacions inicials i revisions periòdiques efectuades.
Marcatge CE / Declaració de conformitat
Inforems relatius al compliment del RD 121/97
Justificant de la informació i formació proporcionades al treballador amb els
riscos del lloc i ús de l’equip
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Coordinacions d’Activitats Empresarials

Tordera, desembre de 2020

La empresa titular presentarà un document d’informació a la resta
d’empreses sobre els riscos existents, mesures d’emergència i mesures
preventives a adoptar. En cas de subcontractació de l’activitat,
documentació justificativa del compliment per part de les subcontractes de
les normes de prevenció

Autor de l’Estudi

26. REUNIONS DE SEGURETAT
Seran les necessàires per a que el Coordinador de Seguretat tingui coneixement i
pugui coordinar l’obra.
27. PREUS I FORMA DE PAGAMENT DE LA SEGURETAT
Tant els preus com la forma de pagament de la seguretat serà tal i com estipulin
els contractes d’execució d’obres de Infraestructures.cat.
28. SANCIONS PER INCOMPLIMENTS
Es sancionaran el incompliments en matèria de Seguretat i Salut segons els
contractes d’execució d’obres de Infraestructures.cat.
29. CONCLUSIÓ
Amb tot l'exposat en la present Memòria així com en la resta dels documents de
l’estudi es considera el mateix suficientment justificat posant-lo a la consideració de
la Superioritat.

Signat:

Joan Borrell i Ruscalleda
Llicenciat en Ciències Biològiques
Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental
Col·legiat núm. 8390-C

APÈNDIX 1. FITXES D’ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
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APÈNDIX 1. FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

G01
G01.G01

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A
POCA FONDARIA

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: MATERIALS MAL APLEGATS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: TERRENY IRREGULAR
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS
20
EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

UA
u

H1423230

u

H1431101
H1432012

u
u

H1445003
H145C002

u
u

H1465275

u

H146J364

u

H1474600
H147D405

u
u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes

u
u

H1485140
H1485800

u
u

H1486241

u

H1487350

u

P
2

G
2

A
3

2

1

2

2

2

3

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

2

1

2

3

1

3

Codi
HX11X021

UA
u

2

2

3

2

3

4

HX11X022

u

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

3

3

2

2

3

3

1

2

1

UA
m2

3

H152T023

m2

2

H152U000

m

H153A9F1

u

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAC005

u

HBBAF004

u

HM31161J

u

Riscos
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /20 /25
10
26
26
17
2 /4 /9 /10 /12
/14 /20
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /20 /25

13
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /20 /25
14
4 /12 /25
14
14

Descripció
Riscos
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 2 /4
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512010

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

H147N000
H1481343

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

Descripció
Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
10

10
1 /2 /4 /6 /12 /26
4 /12
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /13 /14 /17
/20 /25 /26 /27
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /13 /14 /17
/20 /25 /26 /27
20
1 /2 /4 /6 /9 /10
/12 /13 /14 /17
/20 /25 /26 /27
20

MESURES PREVENTIVES
6
27
1

Codi
I0000002
I0000003
I0000008
I0000013
I0000014

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball

Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
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I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000082
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099

Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
4
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Formació
10 /12
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /26 /27
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
Reg de les zones de treball
17
Aïllament del procés
17
Revisió periòdica dels equips de treball
20
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
20
No fumar
20
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20
radial
Eliminar el soroll en origen
26
Eliminar vibracions en origen
27
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
1 /2 /6 /9 /12 /25
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
20
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
26
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
4

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

H1421110

u

H1431101
H1432012

u
u

H1445003
H145C002

u
u

H145K153

u

H1463253

u

H1465275

u

H1474600
H147N000
H1481343

u
u
u

H1485800

u

H1486241

u

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES,
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...)

H1487460

u

Avaluació de riscos

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157
I0000160

G01.G03

Id
2

4
9
10
13
14
16
17
25
26
27

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

Risc
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS OBRA
APLECS DE MATERIAL
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: MANIPULACIÓ D'EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC
SOBREESFORÇOS
Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: CABINA MÀQUINES
MARTELL PNEUMÀTIC

P
2

G
1

A
2

2

2

3

Codi
H152U000

UA
m

3

H153A9F1

u

1

3

H15B0007
H16C0003

u
dia

2

2

3

HBBAA005

u

2

2

3

1

2

2

HBBAB115

u

1

3

3

HBBAE001

u

2

1

2

HBBAF004

u

3

2

4

3

1

3

2

1

2

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Descripció
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25 /26
10
26
14 /26
17
2 /4 /9 /10 /14
/25
16
16

2 /4 /9 /10 /14
/17 /25

27
13
2 /4 /9 /10 /14
/16 /25
25
14
14

Riscos
2 /4
25
16
17
2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25 /26
/27
2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25 /26
/27
16
2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25 /26
/27

MESURES PREVENTIVES
Codi

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

Descripció

Riscos
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I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000068
I0000070
I0000073
I0000074
I0000076
I0000078
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157
I0000161

G02
G02.G01

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
2
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
2
Revisió i manteniment periòdic de SPC
2
Ordre i neteja
17
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9 /13
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /27
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
26
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
14
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Reg de les zones de treball
17
Reconeixement dels materials a enderrocar
17
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Planificació de les àrees de treball
25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
Limitació de la velocitat dels vehicles
25
Eliminar el soroll en origen
26
Eliminar vibracions en origen
27
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
16 /17
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
26
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
16

Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ
EN DESMUNT

Avaluació de riscos

2

3
6
10
12

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m.
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT
TREBALLS EN RASES
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCÉS ALS TALLS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES

2

2

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

H1421110

u

H1431101
H1432012

u
u

H1445003
H145C002

u
u

H145K153

u

H1463253

u

H1465275

u

H1474600
H147N000
H1481343

u
u
u

H1485800

u

H1487460

u

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES

Id
1

1

P
2

G
1

A
2

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

2

3

1

3

3

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Riscos
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /16 /25 /26
10
26
26
17
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /25
16
16

1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /25

27
13
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /16 /25
14 /25
14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1522111

UA
m

H152R013

m

H152U000

m

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

Descripció
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre

Riscos
1 /2 /3 /6 /10

3

25

32
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H16C0003

dia

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

17

3

1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27
1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27
1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000023
I0000024
I0000040
I0000044
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000070
I0000071
I0000073
I0000074
I0000078
I0000103
I0000104
I0000106
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157
I0000168

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divissió de material en sec
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

Riscos
1
1 /10 /12
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
12 /13
10
10
10 /12
12
12
13
13
14
14 /27
14 /26
16
16
16
17
17
25
25
25
26
27
1 /2 /12 /25
14
16 /17
26
2

CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Codi
H1411111

UA
u

H1431101
H1432012

u
u

H1445003
H145C002

u
u

H1465275

u

H1474600
H147N000
H1481343

u
u
u

H1485800

u

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS
MECÀNICS

H152U000

m

Avaluació de riscos

H153A9F1

u

HBBAA005

u

HBBAB115

u

2

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCÉS A ZONES DE TREBALL
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
ACCÉS A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES

2

1

3

3

2

1

2

1

3

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

1

2

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

Riscos
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25 /26
26
26
17
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25

27
13
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25
14 /25

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
UA
m

Id
1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi
H1522111

G02.G04

1

P
1

G
2

A
2

2

1

2

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

Descripció
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1 /3

3 /4 /12 /25
4 /12 /25
1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27
1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27
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HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1 /2 /3 /4 /6 /12
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu /25 /26 /27
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000040
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000157
I0000168

G03
G03.G07

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

VEHICLES PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Riscos
1
1 /4
2 /6 /17
2 /6
2
3
3
4
4
4
4
12 /13
12
12
12
13
14
27
26
17
25
25
25
25
25
26
27
1 /2 /6 /12 /25
14
26
2

Codi
H1411111

UA
u

H145C002

u

H1465275

u

H147D405

u

H147N000
H1481343

u
u

H1485800

u

H1487460

u

FONAMENTS
CONTENCIÓ DE TALUSSOS AMB MALLA

Codi
H1511212

UA
m2

H1522111

m

H1529013

m

H152J105

m

H152R013

m

H152U000

m

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

Avaluació de riscos

2
3
4
9
13
14
25

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS DE FIXACIÓ DE LA MALLA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ZONES D'APLEC
TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE LA MALLA
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS SOLTS DEL TALÚS
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE LA MALLA A LA PART SUPERIOR DEL TALÚS
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: COL·LOCACIÓ DE CLAUS I PASSADORS COM A SUBJECCIÓ DE LA MALLA
SOBREESFORÇOS
Situació: CARRETEO DE MATERIAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: TREBALLS PRÒXIMS A ZONES DE PAS DE VEHICLES ALIENS A L' OBRA

Riscos
1 /2 /3 /4 /9 /14
/25
1 /2 /3 /4 /9 /14
/25
1 /2 /3 /4 /9 /14
/25

1 /9

13
1 /2 /3 /4 /14 /25
14 /25
14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

COL.LOCACIÓ DE MALLA TIPUS GALLINER EN TALUSSOS ALTERATS PER A LA CONTENCIÓ DE PEDRES O
ELEMENTS SOLTS

Id
1

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P
2

G
2

A
3

1

1

1

2

2

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

1

3

3

Descripció
Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNEEN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
3
1 /3

3

1 /9
3

1 /4
1 /2 /3 /4 /9 /13
/14 /25
1 /2 /3 /4 /9 /13
/14 /25
1 /2 /3 /4 /9 /13
/14 /25

MESURES PREVENTIVES
Codi

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

Descripció

Riscos

34

I0000002
I0000003
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000021
I0000023
I0000025
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000040
I0000045
I0000056
I0000060
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000151
I0000154
I0000155
I0000159

G09
G09.G01
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Personal qualificat per a treballs en alçada
1
Ordre i neteja
2
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /25
No realitzar treballs a la mateixa vertical
3 /4
Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura
3
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
3
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Formació
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Planificació de les àrees de treball
25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
Limitació de la velocitat dels vehicles
25
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
1 /4
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
1 /2 /25
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
4

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS

Codi
H1411111

UA
u

H1431101
H1445003
H1455710

u
u
u

H145C002

u

H145K153

u

H1463253

u

H1465275

u

H147D405

u

H147N000
H1481343

u
u

H1482320

u

H1485800

u

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES

H1486241

u

Avaluació de riscos

H1487460

u

Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
1

G
3

A
3

2

1

2

1

3

3

1

2

2

2

2

3

2

1

2

1

2

2

1

3

3

1

2

2

1

3

3

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Riscos
1 /2 /4 /6 /9 /14
/16 /25
14
17
9
1 /2 /4 /6 /14 /25
16
16

1 /2 /4 /6 /9 /14
/25

1

13
1 /2 /4 /6 /9 /14
/16 /25
14
4 /25
14
14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H152J105

UA
m

H152U000

m

H153A9F1

u

H15B0007
HBBAA005

u
u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

HBBJ0002

u

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

Descripció
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i
amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1
1 /2 /6 /9
4 /25
16
1 /2 /4 /6 /9 /13
/14 /16 /17 /25
1 /2 /4 /6 /9 /13
/14 /16 /17 /25
1 /2 /4 /6 /9 /13
/14 /16 /17 /25
25

35
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000055
I0000056
I0000060
I0000062
I0000063
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000156
I0000159
I0000161

G20
G20.G01

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Suspensió de les feines en condicions extremes
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ZONAS DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES
POLS DE TERRES
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: MÚRIDS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9 /13
9
9
13
13
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
25
25
25
25
25
1 /13
4 /13
1 /2 /6 /9 /25
14
16
4
16

JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ

Avaluació de riscos

2

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

3

3

1

1

1

1

2

2

1

3

3

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

3

3

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA

Id
1

1

P
1

G
2

A
2

1

1

1

Codi
H1411111

UA
u

H1421110

u

H1445003
H145C002

u
u

H145E003

u

H1465275

u

H147D405

u

H147N000
H1482320

u
u

H1483344

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487460

u

H1489890

u
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Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /12
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/14 /17 /18 /24
/25
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 18
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 1 /2 /4 /6 /9 /12
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
/14 /24 /25
Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 17 /18
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 1 /2 /4 /6 /9 /12
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /14 /17 /18 /24
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense /25
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 1
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
13
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 1 /2 /4 /6 /9 /12
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
/14 /17 /18 /24
/25
Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 1 /2 /4 /6 /9 /12
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, /14 /17 /18 /24
homologats segons UNE-EN 340
/25
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 14 /25
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 14
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 14
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%- 14

36
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35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X022

UA
u

Descripció
Riscos
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1522111

UA
m

H152J105

m

H152U000

m

H153A9F1

u

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

HBBJ0002

u

Descripció
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i
amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1

1
1 /4 /12

I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000076
I0000078
I0000086
I0000101
I0000102
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000152
I0000154
I0000155

12 /25
1 /2 /4 /6 /9 /12
/13 /14 /17 /18
/24 /25
1 /2 /4 /6 /9 /12
/13 /14 /17 /18
/24 /25
1 /2 /4 /6 /9 /12
/13 /14 /17 /18
/24 /25
25

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Ordre i neteja
2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
No realitzar treballs a la mateixa vertical
4
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9 /12 /13
Formació
9 /18
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
17
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
Reg de les zones de treball
17
Reconeixement dels materials a enderrocar
17
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Substituir els materials amb substàncies nocives
17 /18
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
24
Procediment previ de treball
24
Planificació de les àrees de treball
25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
Limitació de la velocitat dels vehicles
25
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
1 /2 /6 /25
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14

1.2. PLÀNOLS

1.4

PRESSUPOST
1.4.1 AMIDAMENTS
1.4.2 QUADRE DE PREUS Nº 1
1.4.3 QUADRE DE PREUS Nº 2
1.4.4 PRESSUPOSTOS PARCIALS
1.4.5 PRESSUPOST GENERAL

1.4.1 AMIDAMENTS

Estudi de Seguretat i Salut
Millora local. Mesures correctores ambientals. B-402 Pk 15+500 a 15+600
Tram La Pobla de Lillet

Estudi de Seguretat i Salut
Millora local. Mesures correctores ambientals. B-402 Pk 15+500 a 15+600
Tram La Pobla de Lillet

AMIDAMENTS
OBRA
CAPÍTOL

Pàg.:
01
01

1

AMIDAMENTS
12

ESS-MB-06045C1
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

H1421110

Pàg.:

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE

13
1

H1411111

u

H1432012

u

H1445003

u

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

OBRA
CAPÍTOL

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420
AMIDAMENT DIRECTE

5

H145C002

u

H1474600

u

7

H1465275

u

9

10

H1461110

H147N000

H1485800

u

u

u

H1487460

u

Text

3

H153A9F1

u

2,000

4,000

3

HM31161J

u

4

H152J105

m

HBBAC005

u

6

HQUA2100

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

7

HQUA3100

u

EUR

2,000

70,000

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
2,000

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
2,000

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE

4,000

4,000

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

80,000

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

TOTAL Fórmula

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE
5

[F]

25,000 C#*D#*E#*F#
45,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE

Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE

[E]

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

AMIDAMENT DIRECTE

[D]

TOTAL AMIDAMENT
2

4,000

[C]

25,000
45,000
10,000

2

9,000

AMIDAMENT DIRECTE

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Tipus

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE
11

m

1

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE

8

8,000

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE

H152U000
Num.

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

6

ESS-MB-06045C1
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

36,000
1

H145E003

01
03

2,000

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE

4

2,000

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

4,000

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE

3

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE

2

H147D405

2

3,000

EUR

Estudi de Seguretat i Salut
Millora local. Mesures correctores ambientals. B-402 Pk 15+500 a 15+600
Tram La Pobla de Lillet

AMIDAMENTS
OBRA
CAPÍTOL

1

H6AA2111

Pàg.:
01
04

m

ESS-MB-06045C1
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

2

HQU2GF01

u

H64Z1511

u

HBBA1511

u

1

2

H16F3000

HQUAP000

01
05

h

u

1,000

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

2,000

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment
de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

4

30,000

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

3

3

1,000

ESS-MB-06045C1
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

Presencia al lloc de treball de recursos preventius
AMIDAMENT DIRECTE

8,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Curset de primers auxilis i socorrisme

EUR

1.4.2. QUADRE DE PREUS Nº 1

Estudi de Seguretat i Salut
Millora local. Mesures correctores ambientals. B-402 Pk 15+500 a 15+600
Tram La Pobla de Lillet

Estudi de Seguretat i Salut
Millora local. Mesures correctores ambientals. B-402 Pk 15+500 a 15+600
Tram La Pobla de Lillet

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

1

P-1

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
(SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

6,84

€

P-2

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

7,14

€

P-3

H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

22,13

€

P-4

H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

1,69

€

P-5

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

9,60

€

P-6

H145E003

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

3,41

€

P-7

H1461110

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

7,94

€

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
(VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

20,22

17,67

€

603,25

€

P-8

H1465275

u

P-9

H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-10

H147D405

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
(SIS-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

€

P-11

H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar
(VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

27,11

€

P-12

H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
(DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

18,06

€

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
(SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

7,32

P-13

H1487460

u

€

Pàg.:

2

P-14

H152J105

m

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

6,52

€

P-15

H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

2,73

€

P-16

H153A9F1

u

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

27,08

€

P-17

H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

28,61

€

P-18

H64Z1511

u

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos,
per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs
(QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

472,22

€

P-19

H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
(TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

3,14

€

P-20

HBBA1511

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
(VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

20,49

€

P-21

HBBAC005

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

32,22

€

P-22

HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

53,66

€

P-23

HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

54,14

€

P-24

HQUA2100

u

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
(CENT DEU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

110,72

€

P-25

HQUA3100

u

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball
(SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

73,81

€

P-26

HQUAP000

u

Curset de primers auxilis i socorrisme
(DOS-CENTS SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

206,17

€

Estudi de Seguretat i Salut
Millora local. Mesures correctores ambientals. B-402 Pk 15+500 a 15+600
Tram La Pobla de Lillet
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Pàg.:

3

1.4.3. QUADRE DE PREUS Nº 2
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

H1411111

u

B1411111

P-2

H1421110

u

u

B1421110

P-3

H1432012

u

u

B1432012

P-4

H1445003

u

u

B1445003

u

Pàg.:

H145C002

u

B145C002

P-6

H145E003

u

u

B145E003

P-7

H1461110

u

u

B1461110

u

P-11

H1465275

u

B1465275

P-9

H1474600

u

u

B1474600

u

H147D405

B147D405

u

u

Faixa de protecció dorslumbar

27,11

€

24,59000
2,52000

€
€

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,06

€

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg
Altres conceptes

16,38000
1,68000

€
€

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,32

€

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat
Altres conceptes

6,64000
0,68000

€
€

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

6,52

€

Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i
Altres conceptes

1,41600
5,10400

€
€

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,73

€

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400
Altres conceptes

6,20000
0,64000

€
€

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,14

€

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp
Altres conceptes

6,48000
0,66000

€
€

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

22,13

€

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
Altres conceptes

20,07000
2,06000

€
€

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

1,69

€

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

1,53000
0,16000

€
€

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,60

€

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h
Altres conceptes

8,71000
0,89000

€
€

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

3,41

€

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNEAltres conceptes

3,09000
0,32000

€
€

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

7,94

€

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r
Altres conceptes

7,20000
0,74000

€
€

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

20,22

€

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
Altres conceptes

18,34000
1,88000

€
€

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

17,67

€

B1Z6AF0A

u

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per

0,04200

€

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

16,03000
1,64000

€
€

B1Z6211A

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150
Altres conceptes

0,76000
2,33800

€
€

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

603,25

€

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

20,49

€

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàrie
Altres conceptes

547,17000
56,08000

Altres conceptes
P-10

u

6,84

€

B147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar
Altres conceptes

P-12

H1485800

u

B1485800

P-13

H1487460

u

u

B1487460

P-14

H152J105

u

m

B0AC112D

P-15

P-16

P-17

P-18
P-8

H147N000

2

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

Altres conceptes
P-5

Pàg.:

1

H152U000

m

m

B1526EL6

u

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio

0,66000

€

B152U000

m

Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisamen
Altres conceptes

0,58800
1,48200

€
€

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

27,08

€

H153A9F1

u

B1Z4501A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en

B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut

H16F3000

H64Z1511

h

P-19

P-20

H6AA2111

HBBA1511

€

Altres conceptes

4,44000
9,26500

€
€

Altres conceptes

28,61
28,61000

€
€

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos,
per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs

472,22

€

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i
Altres conceptes

393,75000
78,47000

€
€

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,14

€

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

u

B64Z1512

13,37500

u

m

u

BBBA1500

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x3

B1Z09000

cu

Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut

€
€

Altres conceptes
P-21

HBBAC005

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista

15,35000

€

0,13200
5,00800

€
€

32,22

€

Estudi de Seguretat i Salut
Millora local. Mesures correctores ambientals. B-402 Pk 15+500 a 15+600
Tram La Pobla de Lillet

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

3

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog
Altres conceptes

8,76000
23,46000

€
€

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

53,66

€

fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
BBBAC005

P-22

HM31161J

u

u

BM311611

u

Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a segureta

39,08000

€

B1ZM1000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut

0,34000
14,24000

€
€

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,14

€

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut
Altres conceptes

47,06000
7,08000

€
€

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

110,72

€

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg
Altres conceptes

100,43000
10,29000

€
€

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

73,81

€

Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança
Altres conceptes

66,95000
6,86000

€
€

206,17

€

187,00000
19,17000

€
€

Altres conceptes
P-23

HQU2GF01

u

BQU2GF00

P-24

HQUA2100

u

u

BQUA2100

P-25

HQUA3100

u

u

BQUA3100

P-26

HQUAP000
BQUAP000

u

u

Curset de primers auxilis i socorrisme
u

Curset de primers auxilis i socorrisme
Altres conceptes

Tordera, desembre de 2020
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PRESSUPOST

Pàg.:

OBRA

01

ESS-MB-06045C1

CAPÍTOL

01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1

PRESSUPOST

Pàg.:

2

4 H152J105

m

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 14)

6,52

70,000

456,40

5 HBBAC005

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

32,22

2,000

64,44

1 H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,84

4,000

27,36

6 HQUA2100

u

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 24)

110,72

2,000

221,44

2 H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)

22,13

2,000

44,26

7 HQUA3100

u

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 25)

73,81

3,000

221,43

3 H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 4)

1,69

36,000

60,84

Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 6)

3,41

4 H145E003

u

5 H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 5)

6 H1474600

u

7 H1465275

u

8 H1461110

u

TOTAL
8,000

27,28

9,60

9,000

86,40

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 9)

17,67

2,000

35,34

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 8)

20,22

4,000

80,88

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 7)

7,94

4,000

31,76

9 H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar (P - 11)

27,11

4,000

108,44

10 H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 12)

18,06

4,000

72,24

11 H1487460

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 13)

7,32

4,000

29,28

12 H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

7,14

2,000

14,28

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 10)

603,25

13 H147D405

u

CAPÍTOL

01.01

1.397,75

01

ESS-MB-06045C1

CAPÍTOL

04

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

3,14

30,000

94,20

2 HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

54,14

2,000

108,28

3 H64Z1511

u

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m
de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per
a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i
amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

472,22

1,000

472,22

4 HBBA1511

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 20)

20,49

1,000

20,49

CAPÍTOL

01.04

695,19

OBRA

01

ESS-MB-06045C1

CAPÍTOL

05

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1.206,50

1 H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 17)

2 HQUAP000

u

Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 26)

TOTAL
TOTAL

01.03

OBRA

TOTAL

2,000

CAPÍTOL

CAPÍTOL

01.05

28,61

8,000

228,88

206,17

1,000

206,17
435,05

1.824,86

OBRA

01

ESS-MB-06045C1

CAPÍTOL

03

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 15)

2,73

80,000

218,40

2 H153A9F1

u

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 16)

27,08

4,000

108,32

3 HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

53,66

2,000

107,32

EUR

EUR

1.4.5. PRESSUPOST GENERAL

Estudi de Seguretat i Salut
Millora local. Mesures correctores ambientals. B-402 Pk 15+500 a 15+600
Tram La Pobla de Lillet

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: CAPÍTOL
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL
01.01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1.824,86

NIVELL 2: Capítol
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 1 PK 0+050 A 0+060
1,23

CAPÍTOL

01.03

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1.397,75

Capítol

01.02

DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 2 PK 0+060 A 0+110

CAPÍTOL

01.04

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

695,19

Capítol

01.03

DESMUNT PK 0+200 A 0+290

CAPÍTOL

01.05

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

OBRA

01

ESS-MB-06045C1

7,31
55,43

435,05

Capítol

01.04

ZONA PLANA PK 0+000 A 0+110

4.352,85

Capítol

01.05

SOTA VIADUCTE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.352,85
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol

01.06

CARRETERA ANTIGA I ANTIC ABOCADOR

Capítol

01.07

SEGURETAT I SALUT

Capítol

01.08

GESTIÓ DE RESIDUS

0,11

NIVELL 1: OBRA
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA
01
ESS-MB-06045C1
4.352,85

Capítol

01.09

PARTIDES ALÇADES

1,85

Obra

01

Pressupost PC.MB-06045-C1

4.352,85

4,15
5,24
22,67
2,01

100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost PC.MB-06045-C1
100,00
100,00

euros

euros
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Tordera, desembre de 2020
Autor del projecte,
Signat

Joan Borrell i Ruscalleda
Llicenciat en Ciències Biològiques
Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental
Col·legiat núm. 8390-C



ANNEX 7. PLA DE TREBALLS

CLAU: PC.MB-06045-C1
MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS A LA
CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000. TRAM: LA POBLA DE
LILLET.
PLA DE TREBALLS
Memòria del Pla de treballs

Annex 7. Pla de treballs

1

Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1

1.1.

ÀMBIT

MEMÒRIA

ACTUACIONS

1.1.1. INTRODUCCIÓ

Desmunt
1.1

Desmun Desmun
t 1.2
t2

Adequació morfològica del terreny
Subsolament de
T-1
terreny compacte
Excavació de terreny
no classificat en zones
T-2
de desmunt
X

X

X

T-3

Retalusat

X

X

X

Aquesta planificació pretén demostrar que el termini establert per a la realització
de les obres (3 mesos) és suficient i adequat i dóna una idea general de la
seqüència de treballs a realitzar, de manera que serveixi per poder fer una
estimació inicial dels equips de treball que resulten necessaris.

T-4

Terraplenat

X

X

X

T-5

Esplanada

X

Cal tenir en compte però que la planificació detallada de l’obra depèn de factors
que en el moment de la redacció del present projecte resulten imprevisibles
(disponibilitat de maquinària, equips, subministrament de materials,...) per aquest
motiu, l’objectiu del present annex és establir unes prioritats entre les diferents
activitats, estimant les durades d’aquestes d’una manera no exhaustiva.

H1

El present annex es redacta amb l’objectiu de realitzar una planificació de les
activitats de l’obra, en compliment de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 123 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de contractes del sector públic.

L’execució del projecte es preveu es pugui dur a terme en 3 mesos.
1.1.2. ACTIVITATS CONTEMPLADES
Les activitats principals de l’obra i que es planifiquen a l’annex són les següents
(es presenten segons l’àmbit d’actuació):
ÀMBIT
ACTUACIONS

Desmunt
1.1

Desmun Desmun
t 1.2
t2

Zona
plan
a

Sota
viaduct
e

Antiga
ctra i
abocador

Treballs previs
Esbrossada
d’espècies arbòries i
P-1
arbustives

X

X

X

P-2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

P-3
P-4
P-5
P-6

Demolició de paviment
Desmuntatge barrera
de seguretat metàl·lica
Desmuntatge senyal
vertical de trànsit
existent
Desmuntatge de
cartell obra
Desmuntatge de malla
acer

X
X

X

X

T-6
Estesa terra vegetal
Hidrosembres
Hidrosembra

Plantacions
Plantació lineal arbòria
P-1a de berma
Plantació arbustiva de
P-2b talussos de solell
Plantació arbòria i
P3a+ arbustiva de talussos
P3b de solell
Plantació arbòria i
P4a+ arbustiva d'altres
P4b superfícies
Plantació arbòria i
P5a+ arbustiva de talussos
P5b d'obaga
Actuacions de bioenginyeria
Col·locació malla de
B1
iute
B2
Entramat Loricata
Obres complementàries
Barrera de seguretat
OC-1 metàl·lica tipus
BMSNA4
Barrera de seguretat
OC-2 metàl·lica tipus
BMSNC2
Placa triangular de
OC-3
trànsit
Placa circular de
OC-4
trànsit
Malla d'acer
OC-5 galvanitzat de triple
torsió

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

X
X

Zona
plan
a

Sota
viaduct
e

X

X

Antiga
ctra i
abocador

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Annex 7. Pla de treballs

2

Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1

ÀMBIT
ACTUACIONS
OC-6 Reposició cuneta
OC-7 Reposició ferm

Desmunt
1.1

Desmun Desmun
t 1.2
t2

X

X

X

X

Zona
plan
a

Sota
viaduct
e

Antiga
ctra i
abocador

1.1.3. EQUIPS DE TREBALL
Es defineix a continuació els diferents equips de treball en funció del tipus de
feines a realitzar i la seva conformació tan a nivell de mitjans humans com de
recursos necessaris per a la realització de l’obra.
1.1.4.

DEFINICIÓ DE TREBALLS PER EQUIPS

Equip A. Equip d'adequació morfològica: realitzarà els treballs previs, les
actuacions de treballs previs, d’adequació morfològica del terreny i les obres
complementaries.
Equip B. Equip de Jardineria: realitzarà treballs de revegetació, que inclou
hidrosembres, tasques de bioenginyeria i plantacions.

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

CLAU: PC.MB-06045-C1
MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS A LA
CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000. TRAM: LA POBLA DE
LILLET.
PLA DE TREBALLS
Diagrama de barres
Relació d’activitats
Lligam entre activitats
Llista de la correspondència de les unitats d’obra del
pressupost amb les activitats definides
Resultat de l’anàlisi efectuada
Previsió de certificacions
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MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

ESTRUCTURA DEL PLA DE TREBALL
Estat: Planejament

ESTRUCTURA

Data inici:01/02/2021

Data fi:01/05/2021

IMPORTS

DATA D'INICI
PRIMER
ÚLTIM

DATA FINAL
PRIMER
ÚLTIM

DURA.

1 - Resum PC.MB-06045-C1.................................................216.384,25......................

01/02/21

01/02/21

01/05/21

01/05/21

90

0000 - Tasca inici PC.MB-06045-C1..............................................0,00...................

01/02/21

01/02/21

01/02/21

01/02/21

0

0001 - Treballs previs....................................................32.135,89...................

01/02/21

01/02/21

07/02/21

07/02/21

7

1.1 - Adequació morfològica del terreny...................................56.923,93...................

08/02/21

08/02/21

20/03/21

20/03/21

41

0002 - Subsolament de terreny compacte.......................................334,12................

21/02/21

21/02/21

27/02/21

27/02/21

7

0003 - Excavació de terreny no classificat en zones de de..................9.073,53................

08/02/21

08/02/21

07/03/21

07/03/21

28

0004 - Retalusat.............................................................212,39................

22/02/21

22/02/21

07/03/21

07/03/21

14

0005 - Terraplenat.........................................................6.907,68................

28/02/21

28/02/21

13/03/21

13/03/21

14

0006 - Esplanada..........................................................20.198,28................

08/03/21

08/03/21

14/03/21

14/03/21

7

0007 - Estesa de terra vegetal............................................20.197,93................

28/02/21

28/02/21

20/03/21

20/03/21

21

0008 - Hidrosembres........................................................9.407,53...................

09/04/21

09/04/21

25/04/21

25/04/21

17

0009 - Plantacions.........................................................7.628,18...................

29/03/21

29/03/21

14/04/21

14/04/21

17

1.2 - Bioenginyeria.......................................................67.484,12...................

24/02/21

24/02/21

27/03/21

27/03/21

32

0010 - Col.locació de malla de iute........................................8.482,32................

26/03/21

26/03/21

27/03/21

27/03/21

2

0011 - Entramat Loricata..................................................59.001,80................

24/02/21

24/02/21

23/03/21

23/03/21

28

1.3 - Obres complementàries...............................................34.213,80...................

22/03/21

22/03/21

01/05/21

01/05/21

41

0012 - Barreres de seguretat i places trànsit.............................11.674,97................

26/04/21

26/04/21

29/04/21

29/04/21

4

0013 - Malla acer galvanitzat triple torsió...............................14.627,10................

30/04/21

30/04/21

01/05/21

01/05/21

2

0014 - Reposició ferm i cuneta.............................................7.911,73................

22/03/21

22/03/21

28/03/21

28/03/21

7

0015 - Seguretat i Salut...................................................4.352,85...................

01/02/21

01/02/21

01/05/21

01/05/21

90

0016 - Gestió de Residus.....................................................237,95...................

01/02/21

01/02/21

01/05/21

01/05/21

90

0017 - Partides alçades....................................................4.000,00...................

01/02/21

01/02/21

01/05/21

01/05/21

90

ZZZZ - Tasca fi PC.MB-06045-C1.................................................0,00...................

01/05/21

01/05/21

01/05/21

01/05/21

0

EUR

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

LLISTA DE LLIGAMS0
Estat: Planejament

Data inici:01/02/2021

P R E C E D E N T
Tasca
Codi Descripció

Tip.

Pàg.:

Data fi:01/05/2021

1

C O N S E Q Ü E N T
Lligam
Dur. Cal. Folg.

Codi

T A S C A
Descripció

Tasca
Codi Descripció

Tip.

0000

Tasca inici PC.MB-06045-C1

0015 Seguretat i Salut

FI

0

1

0

0016 Gestió de Residus

FI

0

1

0

0017 Partides alçades

FI

0

1

0

0001

Treballs previs

0002

Subsolament
compacte

0003

Excavació de terreny no
classificat en zones de de

0004

Retalusat

0005

Terraplenat

0006

Esplanada

0007

Estesa de terra vegetal

0008

Hidrosembres

0009

Plantacions

0010

Col.locació
iute

0011

Entramat Loricata

0012

Barreres de seguretat
places trànsit

0013

Malla
acer
triple torsió

0014

Reposició ferm i cuneta

de

de

terreny

malla

de

i

galvanitzat

Lligam
Dur. Cal.

Folg.

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

Data:21/12/20

LLISTA DE LLIGAMS
Estat: Planejament

Data inici:01/02/2021

P R E C E D E N T
Tasca
Codi Descripció

Tip.

Pàg.:

Data fi:01/05/2021

2

C O N S E Q Ü E N T
Lligam
Dur. Cal. Folg.

Codi

T A S C A
Descripció

Tasca
Codi Descripció

Tip.

Lligam
Dur. Cal.

Folg.

0000 Tasca inici PC.MB-06045-C1

FI

0

1

0 0015

Seguretat i Salut

ZZZZ Tasca fi PC.MB-06045-C1

FI

0

1

0

0000 Tasca inici PC.MB-06045-C1

FI

0

1

0 0016

Gestió de Residus

ZZZZ Tasca fi PC.MB-06045-C1

FI

0

1

0

0000 Tasca inici PC.MB-06045-C1

FI

0

1

0 0017

Partides alçades

ZZZZ Tasca fi PC.MB-06045-C1

FI

0

1

0

0015 Seguretat i Salut

FI

0

1

0 ZZZZ

Tasca fi PC.MB-06045-C1

0016 Gestió de Residus

FI

0

1

0

0017 Partides alçades

FI

0

1

0

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

Pàg.: 1

RESULTATS DE L'ANÀLISI

Data inici:01/02/2021

Estat: Planejament

Tasca

Durada

Condicionants

Cal. Total Romanent

Codi Descripció

Data fi:01/05/2021

0000 Tasca inici PC.MB-06045-C1

1

0

0

0001 Treballs previs

1

7

0002 Subsolament de terreny compacte

1

0003 Excavació de terreny no classificat
en zones de de

d'inici

de fi

Primer
Inici

Final

Últim
Inici

Final

Folgances
Inici Fi

Interna Lliure Total

01/02/21

01/02/21 01/02/21 01/02/21

0

0

0

0

0

7 = 01/02/21 =

07/02/21 01/02/21

07/02/21 01/02/21 07/02/21

0

0

0

83

0

7

7 = 21/02/21 =

27/02/21 21/02/21

27/02/21 21/02/21 27/02/21

0

0

0

63

0

1

28

28 = 08/02/21 =

07/03/21 08/02/21

07/03/21 08/02/21 07/03/21

0

0

0

55

0

0004 Retalusat

1

14

14 = 22/02/21 =

07/03/21 22/02/21

07/03/21 22/02/21 07/03/21

0

0

0

55

0

0005 Terraplenat

1

14

14 = 28/02/21 =

13/03/21 28/02/21

13/03/21 28/02/21 13/03/21

0

0

0

49

0

0006 Esplanada

1

7

7 = 08/03/21 =

14/03/21 08/03/21

14/03/21 08/03/21 14/03/21

0

0

0

48

0

0007 Estesa de terra vegetal

1

21

21 = 28/02/21 =

20/03/21 28/02/21

20/03/21 28/02/21 20/03/21

0

0

0

42

0

0008 Hidrosembres

1

17

17 = 09/04/21 =

25/04/21 09/04/21

25/04/21 09/04/21 25/04/21

0

0

0

6

0

0009 Plantacions

1

17

17 = 29/03/21 =

14/04/21 29/03/21

14/04/21 29/03/21 14/04/21

0

0

0

17

0

0010 Col.locació de malla de iute

1

2

2 = 26/03/21 =

27/03/21 26/03/21

27/03/21 26/03/21 27/03/21

0

0

0

35

0

0011 Entramat Loricata

1

28

28 = 24/02/21 =

23/03/21 24/02/21

23/03/21 24/02/21 23/03/21

0

0

0

39

0

places

1

4

4 = 26/04/21 =

29/04/21 26/04/21

29/04/21 26/04/21 29/04/21

0

0

0

2

0

triple

1

2

2 = 30/04/21 =

01/05/21 30/04/21

01/05/21 30/04/21 01/05/21

0

0

0

0

0

0014 Reposició ferm i cuneta

1

7

7 = 22/03/21 =

28/03/21 22/03/21

28/03/21 22/03/21 28/03/21

0

0

0

34

0

0015 Seguretat i Salut

1

90

90

01/02/21

01/05/21 01/02/21 01/05/21

0

0

0

0

0

0016 Gestió de Residus

1

90

90

01/02/21

01/05/21 01/02/21 01/05/21

0

0

0

0

0

0017 Partides alçades

1

90

90

01/02/21

01/05/21 01/02/21 01/05/21

0

0

0

0

0

ZZZZ Tasca fi PC.MB-06045-C1

1

0

0

01/05/21

01/05/21 01/05/21 01/05/21

0

0

0

0

0

0012 Barreres
trànsit
0013 Malla
torsió

de
acer

seguretat

i

galvanitzat
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PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS
Estat: Planejament

Data inici:01/02/2021

Data fi:01/05/2021

Anàlisi econòmica pendent
Tasca
Codi

Descripció
Període

Acumulat

Període

Acumulat

Període

Acumulat

Import total assignat
0000

Tasca inici PC.MB-06045-C1

0001

Treballs previs

0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
ZZZZ
TOTALS

0,00

32.135,89
Subsolament de terreny compacte
334,12
Excavació de terreny no
classificat en zones de 9.073,53
de
Retalusat
212,39
Terraplenat
6.907,68
Esplanada
20.198,28
Estesa de terra vegetal
20.197,93
Hidrosembres
9.407,53
Plantacions
7.628,18
Col.locació de malla de iute
8.482,32
Entramat Loricata
59.001,80
Barreres de seguretat i places
trànsit
11.674,97
Malla acer galvanitzat triple
torsió
14.627,10
Reposició ferm i cuneta
7.911,73
Seguretat i Salut
4.352,85
Gestió de Residus
237,95
Partides alçades
4.000,00
Tasca fi PC.MB-06045-C1
0,00
216.384,25

PI-PF
UI-UF
PI-PF
UI-UF
PI-PF
UI-UF
PI-PF
UI-UF
PI-PF
UI-UF
PI-PF
UI-UF
PI-PF
UI-UF
PI-PF
UI-UF
PI-PF
UI-UF
PI-PF
UI-UF
PI-PF
UI-UF
PI-PF
UI-UF
PI-PF
UI-UF
PI-PF
UI-UF
PI-PF
UI-UF
PI-PF
UI-UF
PI-PF
UI-UF
PI-PF
UI-UF
PI-PF
UI-UF

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PI-PF
UI-UF

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

EUR
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Annex 8. Justificació de preus
Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1

ANNEX 8. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus
d’Infraestructures.cat 2019, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i
materials de mercat.
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els
sobrecostos per obres de petit import, així com els sobrecostos associats a obres
de reforma que s’executin sobre una infraestructura de servei.
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de
costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus.
El cost mínim de despeses indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%,
augmentant-se en funció dels aspectes abans esmentats.
El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del 5,00
%.
Per raons de pressupost total, i atès que aquest és inferior a 500.000 € (PEC IVA
inclòs) aplicant com a coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà
d’aplicació un percentatge d’increment del 5,00 %.
Per raons de complexitat de l’obra, serà d’aplicació un percentatge d’increment
del 0,00 %.
Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del 10,25 %.

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

h

Encarregat d'obra

27,39000

C110U015

h

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg

56,74000

€

A0111000

€

h

Cap de colla

25,95000

C110U025

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg

73,07000

€

A0112000

€

h

Oficial 1a

24,50000

C110U085

h

Fresadora de paviment

112,42000

€

A0121000

€

h

Oficial 1a jardiner

29,41000

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

81,72000

€

A012P000

C1311430

€

h

Ajudant jardiner

26,10000

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

55,46000

€

A013P000

€

h

Ajudant

21,36000

C131U000

h

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent

60,22000

€

A013U001

€

h

Manobre

20,46000

C131U001

h

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent

74,94000

€

A0140000

€

h

Manobre especialista

21,15000

C131U015

h

Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent

72,00000

€

A0150000

€

h

Peó

20,92000

C131U017

h

Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent

164,23000

€

A0160000

€

h

Coordinador d'activitats preventives

25,95000

C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent

51,02000

€

A01H1000

€

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

24,50000

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent

63,49000

€

A01H2000

C131U028

€

h

Ajudant per a seguretat i salut

21,75000

C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

78,21000

€

A01H3000

€

h

Manobre per a seguretat i salut

20,46000

C131U063

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)

175,77000

€

A01H4000

€

C133U001

h

Motoanivelladora de 125 hp

61,92000

€

C133U002

h

Motoanivelladora de 150 hp

66,49000

€

C133U040

h

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t

75,32000

€

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

35,80000

€

C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

42,54000

€

C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

44,47000

€

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

55,68000

€

C1501U01

h

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

84,02000

€

C1501U03

h

Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)

91,51000

€

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

43,38000

€

C1502U20

h

Camió cisterna de 10000 l

49,84000

€

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

43,88000

€

C150U004

h

Furgoneta de 3500 kg

8,47000

€

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

1,87000

€

C1702DU0

h

Bituminadora automotriu per a reg asfàltic

32,68000

€

C1709B0U

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

61,36000

€

C170E00U

h

Escombradora autopropulsada

44,36000

€

C170U035

h

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t

71,76000

€

C170U051

h

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic

75,93000

€

C1B0AU05

h

Màquina per a clavar muntants metàl·lics

30,91000

€

C1RA2500

m3

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

24,64000

€

C1RAP100

m3

Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

75,18000

€

C200F000

h

Màquina taladradora

3,67000

€

C200PU00

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,32000

€

C200SU00

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic

4,25000

€

C200U001

h

Motoserra per a la tala d'arbres

3,01000

€

CR22U001

h

Tractor amb equip per a tractament del subsòl

56,34000

€

CR22U010

h

Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de potència, amb equip subsolador amb 3 braços i
d'una amplària de treball de 1,51 a 1,99 m

45,71000

€

CR71U010

h

Hidrosembradora muntada sobre camió

40,42000

€
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MAQUINÀRIA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

4

MATERIALS

CZ112000

h

Grup electrògen de 20 a 30 kVA

9,30000

€

B0111000

m3

Aigua

1,78000

€

CZ11U000

h

Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos

5,83000

€

B03DU001

m3

Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra

3,65000

€

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

19,31000

€

B03DU101

m3

Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent de la pròpia obra

B055U001

t

Betum asfàltic tipus B 50/70

B055U320

kg

Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER

B060U110

m3

B060U310

0,74000

€

439,09000

€

0,34000

€

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

63,75000

€

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

68,16000

€

B0A142U0

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

1,37000

€

B0A1U100

m

Cable d'acer galvanitzat per a subjecció de malla metàl·lica

0,23000

€

B0A2U020

m2

Malla de filferro galvanitzat de triple torsió, de 50x70 mm de pas de malla i de diàmetre 2 mm

3,61000

€

B0A3UC10

kg

Clau acer

1,47000

€

B0A8U010

u

Grapa d'acer per a fixació de manta orgànica

0,48000

€

B0AC112D

m

Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

1,18000

€

B0B2AU01

kg

Acer corrugat B 500 S elaborat a mida

0,89000

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,37000

€

B0D7UC02

m2

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos

1,44000

€

B0DZA000

l

Desencofrant

2,73000

€

B1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,20000

€

B1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,48000

€

B1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

20,07000

€

B1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

1,53000

€

B145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,71000

€

B145E003

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2,
-3 i UNE-EN 420

3,09000

€

B1461110

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

7,20000

€

B1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

18,34000

€

B1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

16,03000

€

B147D405

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

547,17000

€

B147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

24,59000

€

B1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

16,38000

€

B1487460

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,64000

€

B1526EL6

u

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,32000

€

B152U000

m

Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,56000

€
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Pàg.:
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MATERIALS

B1Z09000

cu

Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut

3,30000

€

B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,37000

€

B1Z4501A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

1,07000

€

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,76000

B1Z6211A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

€

BQUA3100

u

Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

66,95000

€

BQUAP000

u

Curset de primers auxilis i socorrisme

187,00000

€

BR345001

m3

Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic
total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona d'aplec

30,85000

€

BR34J000

kg

Bioactivador microbià

7,10000

€

BR34J001

l

BR34U001

kg

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

7,44000

€

Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics

0,16000

€

B1Z6AF0A

u

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,14000

€

BR361100

kg

Estabilitzant sintètic de base acrílica

8,95000

€

B1ZM1000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut

0,34000

€

BR3AU001

kg

Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble

0,37000

€

B2RA8580

t

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

94,79000

€

BR3B6000

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR

0,89000

€

BR3B6U00

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,89000

€

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,11000

BR3PAN00

kg

Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta

1,00000

€

BR3PU001

m3

Terra vegetal, inclòs transport a l'obra

12,05000

€

BR431001

u

Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes, de 12 a 40 cm d'alçada i Ø del coll de l'arrel
mím. 3 mm, en AF mín. 250 cc

0,58000

€

BR460001

u

Subministrament de fagàcia de 2 sabes en AF 300 cc i i Ø del coll de l'arrel mímim 3 mm,

0,61000

€

BR473101

u

Subministrament d'arbre caducifoli tipus Acer sp, Fraxinus sp i Populus sp de 2 sabes i Ø del coll
de l'arrel mímim 3 mm, en AF mín. 250 cc

0,93000

€

BR4A2001

u

Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes, Ø del coll de
l'arrel mímim 2.5 mm i nº ram. 1r terç inferior mínim 3, en AF mínim 250 cc,

0,61000

€

BR4A2005

u

Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 40-60 cm d'alçària (nº ram.
1r terç > 3) en C mínim 3 L

4,36000

€

BR4A3001

u

Subministrament de ginesta o ginestell de 2 sabes, Ø del coll de l'arrel mímim 3 mm i nº ram. 1r
terç inferior mínim 3, en AF mínim 250 cc

0,47000

€

BR4D2003

u

Subministrament d'arbust tipus ginesta-ginestell de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior
mínim 4), en C-10 L

11,65000

€

BR4G1001

u

Subministrament de plantes aromàtiques o mates similars de 2 sabes, Ø del coll de l'arrel mímim
2.5 mm i nº ram. 1r terç inferior mínim 3, en AF mínim 250 cc

0,61000

€

BR4UJJ00

kg

Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament

4,09000

€

BR821002

u

Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a la subjecció, posat en
obra

1,43000

€

BR823001

u

Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de
60 cm i Ø 1 cm per a la seva subjecció

0,14000

€

BR823002

u

Protector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de
75 cm i Ø 1 cm per a la seva subjecció

0,17000

€

BR824001

u

Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'aigua,
col·locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,00000

€

BR824002

u

Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorció d'aigua,
col·locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,48000

€

BRI0010

m2

Xarxa de jute de 500 g/m2

2,61000

€

BRIRLORI

u

Loricata. Estructura metàl.lica modular per a la consolidació de talussos, que subjecta els troncs
del frontal a manera d'entramat i va ancorada al terreny, i amb la que es pot estabilitzar una
amplada de 4m de talús (8m² de superfície).
L'estructura esta constituïda essencialment per elements d'acer galvanitzat resistents a la
corrosió.

465,00000

€

B2RA8E00

kg

€

B64Z1512

u

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a
seguretat i salut

393,75000

€

B9H1U612

t

Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

26,43000

€

BBBA1500

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a
seguretat i salut

15,35000

€

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, per a seguretat i salut

8,76000

Placa triangular d'acer galvanitzat, de 135 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport

111,64000

Placa circular d'acer galvanitzat, de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport

121,05000

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6, índex
de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2, amb separadorr, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m (BMSNA4/T), elements de fixació, material auxiliar i captafars, amb una
alçaria de 750 mm

29,51000

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W5, índex
de severitat A i deflexió dinàmica 1,02 segons UNE-EN 1317-2, amb separador, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m (BMSNC2/T), elements de fixació,
material auxiliar i captafars, amb una alçaria de 1200 mm

71,19000

Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pals de perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i captafars

348,16000

BBBAC005

BBM1U102
BBM1U111
BBM2U503

BBM2U521

BBM2U583

u

u
u
m

m

u

€

€
€
€

€

€

BBMZU126

u

Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

42,60000

€

BBMZU613

m

Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME del Plec de Prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit

60,96000

€

BBMZU623

u

Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

97,63000

€

BM311611

u

Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut

39,08000

€

BQU2GF00

u

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut

47,06000

€

BQUA2100

u

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

100,43000

€
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7

MATERIALS

BRIRTC24

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

8

ELEMENTS COMPOSTOS

u

Tronc de fusta de castanyer sense pelar de 18-20 cm de diàmetre i 4 m de llargària

31,50000

€

DR62001

u

Rend.: 1,000

Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.

Unitats

3,57000

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,003

/R x 25,95000
/R x 29,41000

A0160000

h

Peó

0,083

/R x 20,92000

A0112000

h

Cap de colla

0,001

=

0,02595

=

0,08823

=

1,73636

Subtotal:

1,85054

1,85054

Maquinària
C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

0,016

/R x 42,54000

=

0,68064

C1502U20

h

Camió cisterna de 10000 l

0,020

/R x 49,84000

=

0,99680

Subtotal:

1,67744

1,67744

Materials
B0111000

m3

Aigua

x 1,78000

0,024

=

Subtotal:

DR62003

u

0,04272
0,04272

0,04272

COST DIRECTE

3,57070

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,57070

Rend.: 1,000

Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base, tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

Unitats

9,96000

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,001

0,02595

h

Oficial 1a jardiner

0,120

/R x 25,95000
/R x 29,41000

=

A012P000

=

3,52920

A0160000

h

Peó

0,256

/R x 20,92000

=

5,35552

Subtotal:

8,91067

8,91067

Maquinària
C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

0,011

/R x 42,54000

=

0,46794

C1502U20

h

Camió cisterna de 10000 l

0,010

/R x 49,84000

=

0,49840

Subtotal:

0,96634

0,96634

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,045

x 1,78000
Subtotal:

=

0,08010
0,08010

0,08010
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ELEMENTS COMPOSTOS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

10

PARTIDES D'OBRA

P-1
COST DIRECTE

9,95711

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,95711

FRI2U1LO

m2

Rend.: 0,986

Construcció d'un entramat Loricata T-9 de 4m de llarg
i 2m alçada (8m2). Estructura metàl.lica modular per
a la consolidació de talussos, que subjecta els troncs
del frontal a manera d'entramat
i va ancorada al terreny, i amb la que es pot
estabilitzar una amplada de 4m de talús (8m² de
superfície).

2.681,90

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013P000

h

Ajudant jardiner

6,286

A0111000

h

Encarregat d'obra

4,830

A0121000

h

Oficial 1a

5,450

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

6,300

/R x 26,10000
/R x 27,39000

=

166,39412

=

134,17211

/R x 24,50000
/R x 29,41000

=

135,42089

=

187,91379

Subtotal:

623,90091

623,90091

Maquinària
/R x 35,80000
/R x 9,30000

=

323,14402

=

64,70385

=

20,91126

3,850

/R x 3,01000
/R x 3,67000

=

14,33012

4,350

/R x 55,46000

=

244,67647

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

8,900

CZ112000

h

Grup electrògen de 20 a 30 kVA

6,860

C200U001

h

Motoserra per a la tala d'arbres

6,850

C200F000

h

Màquina taladradora

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Subtotal:

667,76572

667,76572

Materials
BRIRTC24

u

Tronc de fusta de castanyer sense pelar de 18-20 cm
de diàmetre i 4 m de llargària

9,000

x 31,50000

=

283,50000

BR4A2005

u

Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea,
Arbutus o similar de 40-60 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç > 3) en C mínim 3 L

90,000

x 4,36000

=

392,40000

BRIRLORI

u

Loricata. Estructura metàl.lica modular per a la
consolidació de talussos, que subjecta els troncs
del frontal a manera d'entramat i va ancorada al
terreny, i amb la que es pot estabilitzar una
amplada de 4m de talús (8m² de superfície).
L'estructura esta constituïda essencialment per
elements d'acer galvanitzat resistents a la
corrosió.

1,000

x 465,00000

=

465,00000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.140,90000

2.432,56663
249,33808

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-2

G219U040

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa

Rend.: 1,000
Unitats

1.140,90000

2.681,90471
4,36
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,0476

A0112000

h

Cap de colla

0,0095

/R x 21,15000
/R x 25,95000

=

1,00674

=

0,24653

Subtotal:

1,25327

Maquinària
C110U015

h

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,0476

/R x 56,74000

=

2,70082

1,25327
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Pàg.:

11

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,70082

2,70082

m2

4,35938

Rend.: 1,000

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície

Unitats

0,90

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,0026

A0121000

h

Oficial 1a

0,0013

A0112000

h

Cap de colla

0,0004

/R x 21,15000
/R x 24,50000
/R x 25,95000

=

0,05499

=

0,03185

=

0,01038

Subtotal:

0,09722

0,09722

Maquinària
C1501U01

h

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

0,0052

/R x 84,02000

=

/R x 44,36000
/R x 112,42000
/R x 60,22000

=

0,05767

=

0,14615

=

0,07829

C170E00U

h

Escombradora autopropulsada

0,0013

C110U085

h

Fresadora de paviment

0,0013

C131U000

h

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,0013

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,43690

G21B1002

12

0,71901

0,71901

m

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció
doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part
proporcional de suports

0,89989

Rend.: 1,000

Unitats

4,06

Preu

Parcial

G21B1007

m2

P-6

G21B3000

u

P-7

G21B3003

u

P-8

G221U117

m3

€
Desmuntatge de cartell d'obra de qualsevol tipus,
Rend.: 1,000
47,61
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i trasport a dipòsit controlat dels materials resultants.
______________________________________________________________________________________________________________
€
Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
Rend.: 1,000
41,21
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions.
______________________________________________________________________________________________________________

A0150000

h

Manobre especialista

0,0476

/R x 21,15000

=

1,00674

h

Oficial 1a

0,0238

=

0,58310

A0112000

h

Cap de colla

0,0048

/R x 24,50000
/R x 25,95000

=

0,12456

Subtotal:

1,71440

A0112000

h

Cap de colla

0,0037

A0150000

h

Manobre especialista

0,0136

C200SU00

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic

0,0238

0,10115

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

0,0238

/R x 4,25000
/R x 42,54000

=

h

=

1,01245

C131U015

h

Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

0,0119

/R x 72,00000

=

0,85680

Subtotal:

1,97040

7,30

Preu

Parcial

/R x 25,95000
/R x 21,15000

=

0,09621

=

0,28822

Subtotal:

Import

0,38443

C131U017

h

Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

0,0093

/R x 164,23000

=

1,53040

C131U063

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)

0,0065

/R x 175,77000

=

1,14479

C1501U03

h

Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)

0,028

2,56741

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,0136

/R x 91,51000
/R x 73,07000

=

C110U025

=

0,99574

€

Import

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,71440

0,38443

6,23834

6,23834
6,62277
0,67883

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-9

G221U210

m3

Retalusat en excavació de terreny no classificat en
zones de desmunt, segons indicació de la Direcció
d'Obra

7,30160

Rend.: 0,989

Unitats
1,97040

€

Maquinària

Maquinària
C15018U0

Rend.: 0,998

Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Ma d'obra

Ma d'obra
A0121000

4,06249

€
Rend.: 1,000
7,80
Desmuntatge de malla d'acer galvanitzat de triple
torsió de 50 mm de pas de malla i 2 mm de diàmetre,
per a protecció de talussos, inclòs part proporcional
de corretja de formigó en coronació de desmunt i
subjectada al talús amb cables i picots d'ancoratge.
______________________________________________________________________________________________________________

P-5

0,81623
0,08366

10,25 %

3,68480
0,37769

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-4

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,95409
0,40529

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G219U200

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1,14

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,0008

/R x 25,95000

=

0,02099

A0150000

h

Manobre especialista

0,0038

/R x 21,15000

=

0,08126

Subtotal:
Maquinària

0,10225

0,10225
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Pàg.:

13

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

0,0038

C131U017

h

Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

0,0038

/R x 78,21000
/R x 164,23000

=

0,30050

=

0,63102

Subtotal:

Subtotal:

1,22445

1,22445

Materials

0,93152

B0111000

0,93152

m3

Aigua

x 1,78000

0,050

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,03377
0,10596

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,13973

0,08900
0,08900

0,08900
1,46938
0,15061

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-10

G226U020

m3

Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000

6,45

Preu

Parcial

G227U010

m3

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,0012

A0150000

h

Manobre especialista

0,0059

/R x 25,95000
/R x 21,15000

=

0,03114

=

0,12479

Subtotal:
Motoanivelladora de 150 hp

0,0029

C133U040

h

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t

0,0059

C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

0,0059

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

0,0029

/R x 78,21000
/R x 43,38000

=

0,15593

0,19282

=

0,44439

=

0,46144

=

0,12580

Subtotal:
m3

Aigua

0,050

B03DU001

m3

Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200

=

0,08900

=

4,38000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,22445

m3

A0112000

h

Cap de colla

0,0017

A0140000

h

Manobre

0,0067

/R x 25,95000
/R x 20,46000

=

0,04434

=

0,13777
0,18211

C133U040

h

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t

0,0067

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

0,0033

C133U002

h

Motoanivelladora de 150 hp

0,0033

C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

0,0067

/R x 75,32000
/R x 43,38000

=

0,50718

=

0,14387

/R x 66,49000
/R x 78,21000

=

0,22052

=

0,52664

Subtotal:

4,46900

4,46900

Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

B0111000

m3

Aigua

0,050

B03DU101

m3

Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2
procedent de la pròpia obra

1,200

5,84938
0,59956

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G226U030

Import

0,18211

1,39821

1,39821

Materials
Subtotal:

P-11

Parcial

Subtotal:

1,22445

x 1,78000
x 3,65000

Preu

€

Maquinària

Materials
B0111000

2,82

Unitats

0,15593

/R x 66,49000
/R x 75,32000

Rend.: 0,995

Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
la pròpia obra, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens
o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues
i transports intermedis, estesa i compactada al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric

Ma d'obra

Maquinària
h

1,61999

€
P-12

Unitats

C133U002

14

x 1,78000
x 0,74000

=

0,08900

=

0,88800

Subtotal:

0,97700

0,97700

6,44894

Rend.: 1,000

1,62

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

2,55732
0,26213

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-13
Unitats

Preu

Parcial

G22DU170

m2

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,0059

A0112000

h

Cap de colla

0,0012

/R x 21,15000
/R x 25,95000

=

0,12479

=

0,03114

Subtotal:

0,15593

Maquinària

Rend.: 1,010

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

0,15593

2,81945

Unitats

1,19

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

0,0029

C133U040

h

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t

0,0059

C133U002

h

Motoanivelladora de 150 hp

0,0029

C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

0,0059

/R x 43,38000
/R x 75,32000
/R x 66,49000
/R x 78,21000

=

0,12580

A0112000

h

Cap de colla

0,0022

0,05652

0,44439

A0150000

h

Manobre especialista

0,0132

/R x 25,95000
/R x 21,15000

=

=

=

0,27642

=

0,19282

A0121000

h

Oficial 1a

0,0132

/R x 24,50000

=

0,32020

=

0,46144

Subtotal:

0,65314

0,65314

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

15

PARTIDES D'OBRA

16

Maquinària
C131U001

h

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,0009

/R x 74,94000

=

0,06678

C170U051

h

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic

0,0154

/R x 75,93000

=

1,16932

=

1,10510

=

0,94494

=

5,16723

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t

0,0154

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

0,0044

=

h

h

/R x 44,47000

C170U035

C15018U1

0,19373

C1709B0U

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,0154

/R x 71,76000
/R x 61,36000

C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,0009

/R x 63,49000

=

0,05658

C1501U01

h

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

0,0615

/R x 84,02000

C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

0,0009

0,06969

h

Motoserra per a la tala d'arbres

0,0132

/R x 78,21000
/R x 3,01000

=

C200U001

=

0,03934

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

G3L2U020

m2

0,42612

B9H1U612

0,42612

1,18988
11,98

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

P-16

G9HA0010

=

26,43000

26,43000

t

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles
bituminoses

Parcial

Import

/R x 25,95000
/R x 21,15000
/R x 24,50000

0,0214

A0150000

h

Manobre especialista

0,1429

A0121000

h

Oficial 1a

0,0714

=

0,55533

=

3,02234

=

1,74930

Subtotal:

41,09188

Rend.: 1,000

484,10
Preu

Parcial

t

Betum asfàltic tipus B 50/70

x 439,09000

1,000

=

Subtotal:

5,32697

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,32697

m

Cable d'acer galvanitzat per a subjecció de malla
metàl·lica

1,000

x 0,23000

=

0,23000

B0A2U020

m2

Malla de filferro galvanitzat de triple torsió, de 50x70
mm de pas de malla i de diàmetre 2 mm

1,050

x 3,61000

=

3,79050

Acer corrugat B 500 S elaborat a mida

1,130

B0B2AU01
B060U110

kg
m3

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

x 0,89000
x 63,75000

0,008

=

1,00570

=

0,51000

439,09000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

t

G9J1U325

m2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell

484,09673

Rend.: 1,000
Unitats

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Unitats

5,53620

11,97664

Rend.: 1,000

41,09

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,0615

/R x 21,15000

=

1,30073

A0121000

h

Oficial 1a

0,0308

=

0,75460

A0112000

h

Cap de colla

0,0154

/R x 24,50000
/R x 25,95000

=

0,39963

Subtotal:

2,45496

439,09000

0,45
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,0014

A0121000

h

Oficial 1a

0,0014

/R x 21,15000
/R x 24,50000

=

0,02961

=

0,03430

2,45496

0,06391

0,06391

Maquinària
C170E00U

10,86317
1,11347

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G9H1U612

P-17

5,53620

10,25 %

Import

439,09000
45,00673

10,25 %

Subtotal:
Subtotal:

€

439,09000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
B0A1U100

26,43000
37,27155
3,82033

10,25 %

Unitats
Preu

8,38659

Materials
B055U001

Cap de colla

x 26,43000

1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats
h

Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

Subtotal:

Ma d'obra
A0112000

t

1,07926
0,11062

10,25 %

Rend.: 1,000

Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50x70 mm
de pas de malla i 2 mm de diàmetre, per a protecció
de talussos, ancorada amb corretja de formigó en
coronació de desmunt i subjectada al talús amb
cables i picots d'ancoratge, inclòs part proporcional de
corretja de formigó, cables i picots d'ancoratje,
totalment col·locada

8,38659

Materials

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-15

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

P-14

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

C1702DU0

h
h

Escombradora autopropulsada
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic

0,0014

/R x 44,36000

=

0,06210

0,0014

/R x 32,68000

=

0,04575

Subtotal:

0,10785

0,10785

Materials
B055U320

kg

Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus C60B4 TER o C60B3 TER

0,700

x 0,34000
Subtotal:

=

0,23800
0,23800

0,23800

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

17

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Unitats
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,40976
0,04200

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-18

GB2AU503

m

Rend.: 1,000

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de
contenció N2, amplària de treball W6, índex de
severitat A i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN
1317-2, amb separadorr, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm
cada 4 m (BMSNA4/T), elements de fixació, material
auxiliar i captafars, amb una alçaria de 750 mm,
inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
en recta o corbada de qualsevol radi

42,51

2,96609

=

5,60070

0,2286

/R x 21,15000

=

4,83489

h

Cap de colla

0,1143

A0121000

h

Oficial 1a

A0150000

h

Manobre especialista

Subtotal:

Preu

Parcial
=

2,03886

0,0482

/R x 21,15000
/R x 25,95000

=

1,25079

0,0964

/R x 24,50000

=

2,36180

Manobre especialista

0,0964

A0112000

h

Cap de colla

A0121000

h

Oficial 1a

Subtotal:

h

13,40168

=

C150U004

h

Furgoneta de 3500 kg

0,0482

C1B0AU05

h

Màquina per a clavar muntants metàl·lics

0,0482

C200PU00

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,0482

/R x 3,32000

=

0,16002

CZ11U000

h

Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 0,0482

/R x 5,83000

=

0,28101

0,40825

=

1,48986

Subtotal:

/R x 3,32000
/R x 30,91000

=

0,37948

=

3,53301

=

2,50555

=

0,66637

=

0,96812

h

Màquina per a clavar muntants metàl·lics

0,1143

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,0571

CZ11U000

h

Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 0,1143

/R x 43,88000
/R x 5,83000

C150U004

h

Furgoneta de 3500 kg

/R x 8,47000

0,1143

Subtotal:
BBM2U521 m

5,65145

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de
contenció H1, amplària de treball W5, índex de
severitat A i deflexió dinàmica 1,02 segons UNE-EN
1317-2, amb separador, galvanitzada en calent,
incloent dues tanques sobreposatades de secció
doble ona, part proporcional de separadors, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m (BMSNC2/T),
elements de fixació, material auxiliar i captafars, amb
una alçaria de 1200 mm

8,05253

x 71,19000

1,000

=

Subtotal:

3,39665

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,39665

Materials
x 29,51000

1,000

71,19000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de
contenció H1, amplària de treball W5, índex de
severitat A i deflexió dinàmica 1,02 segons UNE-EN
1317-2, amb separador, galvanitzada en calent,
incloent dues tanques sobreposatades de secció
doble ona, part proporcional de separadors, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m (BMSNC2/T),
elements de fixació, material auxiliar i captafars, amb
una alçaria de 1200 mm, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

Rend.: 1,000

29,51000

10,25 %

71,19000
92,64421
9,49603

10,25 %

102,14024

29,51000
P-20

Subtotal:

GB2AU521

=

8,05253

71,19000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de
contenció N2, amplària de treball W6, índex de
severitat A i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN
1317-2, amb separadorr, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm
cada 4 m (BMSNA4/T), elements de fixació, material
auxiliar i captafars, amb una alçaria de 750 mm

13,40168

Materials

1,05751

=

0,1143

Import

5,65145

/R x 43,88000
/R x 8,47000
/R x 30,91000

0,0241

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

C1B0AU05

Maquinària

P-19

=

0,2286

/R x 25,95000
/R x 24,50000

A0112000

C200PU00

h

BBM2U503 m

Import

Maquinària

A0150000

Camió grua de 5 t

Parcial

€

Ma d'obra

h

Preu

Ma d'obra

0,45176

Unitats

C1503U10

18

GB2AU583

u

29,51000
38,55810
3,95221

Unitats

613,18

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

42,51031
102,14

Rend.: 1,000

Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors,
peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

A0150000

h

Manobre especialista

1,600

/R x 21,15000

=

33,84000

A0121000

h

Oficial 1a

1,600

=

39,20000

A0112000

h

Cap de colla

0,800

/R x 24,50000
/R x 25,95000

=

20,76000

Subtotal:

€

93,80000

Maquinària
C150U004

h

Furgoneta de 3500 kg

0,800

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,400

C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

0,400

C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,800

C200PU00

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,800

CZ11U000

h

Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 0,800

/R x 8,47000
/R x 43,88000

=

6,77600

=

17,55200

/R x 42,54000
/R x 51,02000

=

17,01600

=

40,81600

/R x 3,32000
/R x 5,83000

=

2,65600

=

4,66400

93,80000

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

19

PARTIDES D'OBRA

C1B0AU05

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

h

Màquina per a clavar muntants metàl·lics

/R x 30,91000

0,800

=

Subtotal:

24,72800
114,20800

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

/R x 43,88000

0,0667

114,20800

Materials

=

Subtotal:

2,92680
2,92680

2,92680

Materials
BBM2U583 u

Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors,
peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

x 348,16000

1,000

=

348,16000

BBM1U111 u

Placa circular d'acer galvanitzat, de 90 cm de
diàmetre, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport

x 121,05000

1,000

=

Subtotal:

Subtotal:

348,16000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

348,16000

121,05000

121,05000

556,16800
57,00722

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GBB1U102

u

GBBVU001

143,96

€

Preu

Parcial

A013U001

h

Ajudant

0,3333

/R x 21,36000

=

7,11929

A0121000

h

Oficial 1a

0,3333

/R x 24,50000

=

8,16585

Subtotal:

Import

15,28514

15,28514

Maquinària
Camió grua de 5 t

/R x 43,88000

0,0833

=

Subtotal:
Placa triangular d'acer galvanitzat, de 135 cm, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport

218,57

Preu

Parcial

€

Import

=

Subtotal:

Oficial 1a

0,800

19,60000

Manobre

0,800

/R x 24,50000
/R x 20,46000

=

h

=

16,36800

A0150000

h

Manobre especialista

0,800

/R x 21,15000

=

16,92000

A0112000

h

Cap de colla

0,240

/R x 25,95000

=

6,22800

C131U028
3,65520

111,64000

111,64000

h

A0140000

Subtotal:

3,65520
3,65520

x 111,64000

1,000

A0121000

59,11600

59,11600

Maquinària

Materials
BBM1U102 u

Rend.: 1,000

Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa
excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada

Unitats

Ma d'obra

h

150,16895

Ma d'obra
Unitats

C1503U10

m3

613,17522

Rend.: 1,000

Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de
costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

P-23

121,05000
136,20766
13,96129

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-21

20

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,240

/R x 63,49000

=

15,23760

/R x 55,68000
/R x 1,87000

=

17,81760

=

2,99200

/R x 19,31000
/R x 73,07000

=

15,44800

=

5,84560

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,320

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

1,600

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

0,800

C110U025

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,080

111,64000

Subtotal:

57,34080

57,34080

Materials
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

130,58034
13,38448

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-22

GBB1U111

u

150,17

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

x 68,16000

1,200

=

Subtotal:

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

81,79200
81,79200

Unitats

Preu

Parcial

Import

A013U001

h

Ajudant

0,2667

A0121000

h

Oficial 1a

0,2667

/R x 21,36000
/R x 24,50000
Subtotal:

=

5,69671

=

6,53415
12,23086

P-24

GBBVU107

u

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Ma d'obra

218,56930

Rend.: 1,000

Unitats

12,23086

81,79200
198,24880
20,32050

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

Maquinària

m3

143,96482

Rend.: 1,000

Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

B060U310

203,15

Preu

Parcial

€

Import

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

21

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A013U001

h

Ajudant

0,400

h

Oficial 1a

0,400

/R x 21,36000
/R x 24,50000

=

8,54400

A0150000

h

Manobre especialista

0,037

0,78255

9,80000

A0121000

h

Oficial 1a

0,0741

/R x 21,15000
/R x 24,50000

=

=

=

1,81545

A0112000

h

Cap de colla

0,0111

/R x 25,95000

=

0,28805

A013U001

h

Ajudant

0,0741

/R x 21,36000

=

1,58278

Subtotal:

18,34400

18,34400

Maquinària
h

Camió grua de 5 t

/R x 43,88000

0,100

=

Subtotal:

Subtotal:

4,38800
4,38800

4,38800

BBMZU126 u

Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
1,500
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació
de suport d'alumini

x 42,60000

=

63,90000

BBMZU623 u

Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

x 97,63000

=

97,63000

1,000

C110U015

h

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,0074

/R x 56,74000

=

0,41988

C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0296

/R x 51,02000

=

1,51019

/R x 44,47000
/R x 61,92000

=

0,82270

=

0,57586

C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

0,0185

C133U001

h

Motoanivelladora de 125 hp

0,0093

Subtotal:
Subtotal:

161,53000

161,53000
184,26200
18,88686

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de
diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat

203,14886

Rend.: 1,000

Unitats

72,43

Preu

Parcial

4,46883

3,32863

3,32863

Materials
B0DZA000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

GBBVU206

4,46883

Maquinària

Materials

P-25

22

PARTIDES D'OBRA

A0121000

C1503U10

Pàg.:

€

Desencofrant

0,025

B0D7UC02 m2

l

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

0,260

B0D21030

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,750

x 2,73000
x 1,44000

=

0,06825

=

0,37440

B0A3UC10

kg

Clau acer

0,075

x 0,37000
x 1,47000

B0A142U0

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

0,025

x 1,37000

=

0,03425

B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,170

x 68,16000

=

11,58720

m

=

0,27750

=

0,11025

Subtotal:

Import

12,45185

12,45185

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,0833

A013U001

h

Ajudant

0,0833

/R x 24,50000
/R x 21,36000

=

2,04085

=

1,77929

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,82014

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,82014

Maquinària

P-27
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

/R x 43,88000

0,0208

=

Subtotal:

GR226541

ha

0,91270
0,91270

0,91270

Materials
BBMZU613 m

x 60,96000

Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre,
1,000
designació ME del Plec de Prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

60,96000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-26

GD57U115

m

Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m
d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

60,96000

22,32

Parcial

Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de
potència, amb equip subsolador amb 3 braços i d'una
amplària de treball de 1,51 a 1,99 m

/R x 45,71000

39,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Parcial
=

€

Import

1.782,69000

1.782,69000

GR3PU030

Import

m3

Terra vegetal procedent de préstec, incloent
tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat
manual dels talussos

1.965,41573

Rend.: 1,001

Unitats
Ma d'obra

1.782,69000
1.782,69000
182,72573

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
P-28

Preu

Preu

Subtotal:

72,42636

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

h

65,69284
6,73352

10,25 %

1.965,42

Maquinària
CR22U010

Subtotal:

22,32486

Rend.: 1,000

Subsolament de terreny compacte a una fondària de
treball de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de
25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una
amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un
pendent inferior al 25 %

Unitats

60,96000

20,24931
2,07555

10,25 %

18,60

Preu

Parcial

€

Import

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

23

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A0160000

h

Peó

0,0286

A0112000

h

Cap de colla

0,0036

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,0143

/R x 20,92000
/R x 25,95000
/R x 29,41000

=

0,59771

=

0,09333

=

0,42014

Subtotal:

Subtotal:

1,11118

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,11118

5,36673

5,36673
5,36673
0,55009

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
CR22U001

h

Tractor amb equip per a tractament del subsòl

0,0143

0,80486

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0143

/R x 56,34000
/R x 51,02000

=

C131U025

=

0,72886

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,0286

/R x 55,68000

=

1,59086

Subtotal:

P-30

3,12458

GR61U601

u

3,12458

Materials
BR34U001

kg

Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria
orgànica i 20% d'àcids húmics

2,500

x 0,16000

=

0,40000

BR3AU001

kg

Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble

0,500

x 0,37000

=

0,18500

BR3PU001

m3

Terra vegetal, inclòs transport a l'obra

1,000

x 12,05000

=

12,05000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,63500

u

Unitats

12,63500

5,92

Preu

Parcial

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,035

x 0,89000

=

0,03115

BR34J001

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,002

x 7,44000

=

0,01488

BR824001

u

Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000

x 1,00000

=

1,00000

BR823001

u

Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb
xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de 60 cm i Ø
1 cm per a la seva subjecció

1,000

x 0,14000

=

0,14000

BR460001

u

Subministrament de fagàcia de 2 sabes en AF 300 cc
i i Ø del coll de l'arrel mímim 3 mm,

1,000

x 0,61000

=

0,61000

Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.

1,000

DR62001

u

€

=

Preu

Parcial

u

Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000

x 1,00000

=

€

Import

1,00000

BR34J001

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,020

0,14880

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,035

x 7,44000
x 0,89000

=

BR3B6U00

=

0,03115

BR473101

u

Subministrament d'arbre caducifoli tipus Acer sp,
Fraxinus sp i Populus sp de 2 sabes i Ø del coll de
l'arrel mímim 3 mm, en AF mín. 250 cc

1,000

x 0,93000

=

0,93000

BR823002

u

Protector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb
xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de 75 cm i Ø
1 cm per a la seva subjecció

1,000

x 0,17000

=

0,17000

DR62001

u

Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.

1,000

x 3,57070

=

3,57070

Import

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,85065

5,85065
5,85065
0,59969

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-31

x 3,57070

6,45

BR824001

Materials
BR3B6U00

Rend.: 1,000

Subministrament i plantació d'arbre caducifoli tipus
Acer sp, Fraxinus sp i Populus sp de 2 sabes (Ø del
coll de l'arrel mímim 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot
de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra

Unitats

18,60001

Rend.: 1,000

Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø
coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra

5,91682

Materials

16,87076
1,72925

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GR61U201

24

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

P-29

Pàg.:

GR62U101

3,57070

u

Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp
de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3
mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Rend.: 1,000

Unitats
Materials

6,45034
5,88

Preu

Parcial

€

Import

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

25

PARTIDES D'OBRA

BR34J001

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,002

0,01488

Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,035

x 7,44000
x 0,89000

=

kg

=

0,03115

BR431001

u

Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 2
sabes, de 12 a 40 cm d'alçada i Ø del coll de l'arrel
mím. 3 mm, en AF mín. 250 cc

1,000

x 0,58000

=

0,58000

Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb
xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de 60 cm i Ø
1 cm per a la seva subjecció

1,000

u

x 0,14000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000

x 1,00000

=

1,00000

DR62001

u

Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.

1,000

x 3,57070

=

3,57070

GR66U301

u

5,33673

5,91682

Rend.: 1,000

Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de
2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç
inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra

5,76

Preu

Parcial

10,25 %

Rend.: 1,000

Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea,
Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes (Ø coll de
l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en
AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25
m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra

Unitats

5,92

Preu

Parcial

BR824001

u

Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000

x 1,00000

=

1,00000

5,33673
0,54701

BR823001

u

Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb
xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de 60 cm i Ø
1 cm per a la seva subjecció

1,000

x 0,14000

=

0,14000

5,88374

BR34J001

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,002

=

0,01488

BR4A3001

u

Subministrament de ginesta o ginestell de 2 sabes, Ø
del coll de l'arrel mímim 3 mm i nº ram. 1r terç inferior
mínim 3, en AF mínim 250 cc

1,000

x 7,44000
x 0,47000

=

0,47000

BR3B6U00

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,035

x 0,89000

=

0,03115

DR62001

u

Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.

1,000

x 3,57070

=

3,57070

5,33673

€

Import

Materials
BR3B6U00

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,035

x 0,89000

=

0,03115

BR823001

u

Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb
xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de 60 cm i Ø
1 cm per a la seva subjecció

1,000

x 0,14000

=

0,14000

Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea,
Arbutus o similar de 2 sabes, Ø del coll de l'arrel
mímim 2.5 mm i nº ram. 1r terç inferior mínim 3, en
AF mínim 250 cc,

1,000

u

5,36673
0,55009

10,25 %

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BR4A2001

5,36673

€

Import

Materials

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

5,36673

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,14000

BR824001

GR66U201

26

PPT fins la recepció de l'obra.

P-33

Subtotal:

P-32

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

BR3B6U00

BR823001

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

x 0,61000

=

0,61000

u

Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000

x 1,00000

=

BR34J001

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,002

0,01488

u

Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons

1,000

x 7,44000
x 3,57070

=

DR62001

=

3,57070

5,22673
5,22673
0,53574

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-34

BR824001

5,22673

GR66U303

1,00000

u

Subministrament i plantació de ginesta i ginestell i
similars de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior mínim 4), en C-10 L, en clot de plantació
0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de tutor,
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Rend.: 1,000

Unitats
Materials

5,76247
27,46

Preu

Parcial

€

Import

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES
AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500 AL 16+000.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

27

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

28

PARTIDES D'OBRA

BR824002

u

Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000

x 1,48000

=

1,48000

BR821002

u

Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm,
inclosa abraçadera per a la subjecció, posat en obra

1,000

x 1,43000

=

1,43000

BR34J001

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,020

0,14880

m3

Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

0,004

x 7,44000
x 30,85000

=

BR345001

=

0,12340

incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,36673

5,36673
5,36673
0,55009

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BR3B6U00

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,130

x 0,89000

=

0,11570

BR4D2003

u

Subministrament d'arbust tipus ginesta-ginestell de
80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mínim 4),
en C-10 L

1,000

x 11,65000

=

11,65000

DR62003

u

Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de
plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base, tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

1,000

x 9,95711

=

9,95711

P-36

GR720001

m2

5,91682

Rend.: 1,000

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

1,39

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,0018

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,0091

/R x 25,95000
/R x 29,41000

=

0,04671

=

0,26763

Subtotal:

0,31434

0,31434

Maquinària
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

24,90501

24,90501
2,55276

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-35

GR6BU101

u

Unitats

5,92

Preu

Parcial

h

Hidrosembradora muntada sobre camió

=

0,01488

0,035

x 7,44000
x 0,89000

=

0,03115

Subministrament de plantes aromàtiques o mates
similars de 2 sabes, Ø del coll de l'arrel mímim 2.5
mm i nº ram. 1r terç inferior mínim 3, en AF mínim
250 cc

1,000

x 0,61000

=

0,61000

u

Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb
xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de 60 cm i Ø
1 cm per a la seva subjecció

1,000

x 0,14000

=

0,14000

u

Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.

1,000

x 1,00000

=

1,00000

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,002

BR3B6000

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR

BR4G1001

u

BR823001

BR824001

DR62001

u

Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal,

x 3,57070

=

3,57070

0,18189
0,18189

Aigua

0,018

x 1,78000

=

0,03204

BR3PAN00 kg

Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,160

x 1,00000

=

0,16000

BR3B6U00

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,020

x 0,89000

=

0,01780

BR4UJJ00

kg

Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

0,030

x 4,09000

=

0,12270

BR34J000

kg

Bioactivador microbià

0,020

0,14200

kg

Estabilitzant sintètic de base acrílica

0,032

x 7,10000
x 8,95000

=

BR361100

=

0,28640

B0111000

€

m3

Subtotal:

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,18189

0,76094

0,76094
1,25717
0,12886

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-37

GRI3U110

m2

1,38603

Rend.: 1,000

Xarxa de iute amb un pes mínim de 500 g/m2,
composada per fibres de jute entrelligades per a
protecció de talussos, fixada al terreny amb grapes
d'acer, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
materials auxiliars i preparació de la superfície del
terreny totalment col·locada

Unitats

1,000

=

Materials

Materials
BR34J001

/R x 40,42000

0,0045

Subtotal:

27,45777

Rend.: 1,000

Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i
mates similars de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5
mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

CR71U010

24,90501

7,14

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,0417

0,85318

h

Oficial 1a jardiner

0,0417

/R x 20,46000
/R x 29,41000

=

A012P000

=

1,22640

A0112000

h

Cap de colla

0,0083

/R x 25,95000

=

0,21539

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

29

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:
BRI0010

m2

Xarxa de jute de 500 g/m2

1,050

B0A8U010

u

Grapa d'acer per a fixació de manta orgànica

3,000

2,29497

x 2,61000
x 0,48000

=

2,74050

=

1,44000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,29497

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

4,18050

4,18050
6,47547
0,66374

10,25 %

P-41

H1445003

6,84

Unitats

Preu

Parcial

u

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

x 6,20000

1,000

=

B1445003

u

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

H145C002

u

6,20000
6,20000
0,63550

10,25 %

7,14

Parcial

Import

=

1,53000
1,53000

1,53000
1,53000
0,15683

10,25 %

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,68683

Rend.: 1,000

9,60

Preu

Parcial

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

x 6,48000

1,000

=

B145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

x 8,71000

1,000

=

Subtotal:

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

6,48000

P-43

8,71000

8,71000

8,71000
8,71000
0,89278

10,25 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,48000

u

u

Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000

3,41

10,25 %

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Unitats

B145E003

u

Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

x 3,09000

1,000

7,14420

Rend.: 1,000

22,13

Preu

Parcial

Preu

Parcial

€

Import

Materials

6,48000
0,66420

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1432012

H145E003

9,60278

Unitats
6,48000

€

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

P-40

x 1,53000

1,000

Unitats

Materials
B1421110

€

Materials

6,83550

Preu

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,20000

Unitats

Preu

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,20000

Rend.: 1,000

1,69

Subtotal:

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-39

Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

€

P-42
Subtotal:

Rend.: 1,000

Materials

Materials
B1411111

Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

22,12718

Unitats

7,13921

Rend.: 1,000

20,07000
2,05718

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1411111

30

PARTIDES D'OBRA

Materials

P-38

Pàg.:

=

Subtotal:

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

3,09000

3,09000

3,09000
3,09000
0,31673

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,40673

Materials
B1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000

x 20,07000

Subtotal:

=

P-44

20,07000

20,07000

H1461110

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000

Unitats

20,07000
Materials

7,94

Preu

Parcial

€

Import
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Pàg.:

31

PARTIDES D'OBRA

B1461110

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

u

x 7,20000

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
1,000
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

=

7,20000

Materials
B147D405

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,20000

u

7,20000
7,20000
0,73800

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,93800

Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

x 547,17000

1,000

=

Subtotal:
P-45

H1465275

u

Rend.: 1,000

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

20,22

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

P-48
Preu

Parcial

x 18,34000

1,000

=

Import

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Rend.: 1,000
Unitats

27,11
Preu

Parcial

B147N000

18,34000
1,87985

10,25 %

Rend.: 1,000
Unitats

18,34000

P-49

H1485800

u

Faixa de protecció dorslumbar

x 24,59000

1,000

=

24,59000
24,59000

17,67
Parcial

u

x 16,03000

1,000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

24,59000
2,52048

10,25 %

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

B1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

18,06
Preu

x 16,38000

1,000

€

Parcial
=

Subtotal:

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€
Import

16,38000
16,38000

P-50

H1487460

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

18,05895

Rend.: 1,000

Unitats

17,67308

16,38000
16,38000
1,67895

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,03000
16,03000
1,64308

27,11048

Unitats

16,03000
16,03000

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

24,59000

Materials

20,21985

Preu

€
Import

Materials

Materials
B1474600

Faixa de protecció dorslumbar

603,25493

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

u

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

H1474600

H147N000

18,34000

18,34000

547,17000
547,17000
56,08493

10,25 %

Subtotal:

Subtotal:

P-46

547,17000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats
u

547,17000

€

Materials
B1465275

32

7,32

Preu

Parcial

€

Import

Materials
P-47

H147D405

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

Rend.: 1,000

603,25

€

B1487460

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000

x 6,64000

Subtotal:

Unitats

Preu

Parcial

Import

=

6,64000

6,64000

6,64000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

33

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

34

PARTIDES D'OBRA

Materials
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,64000
0,68060

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-51

H152J105

m

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

B1Z4501A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500

x 1,07000

=

13,37500

B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000

x 0,37000

=

4,44000

7,32060

Rend.: 1,000

6,52

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Subtotal:

Ma d'obra
A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,100

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,100

/R x 24,50000
/R x 20,46000

=

2,45000

=

2,04600

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,49600

4,49600

m

Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

x 1,18000

1,200

=

Subtotal:

1,41600

P-54

1,41600

1,41600

H16F3000

H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

h

Rend.: 1,000

2,73

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

/R x 24,50000

0,050

Parcial
=

Subtotal:

€

H64Z1511

u

1,22500
1,22500

1,22500

B1526EL6

u

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500

x 1,32000

=

0,66000

B152U000

m

Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050

x 0,56000

=

0,58800

H153A9F1

u

Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

A01H2000

h
h

Manobre per a seguretat i salut
Oficial 1a per a seguretat i salut

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,750

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,750

u

Preu

0,150

27,08

0,150

/R x 20,46000
/R x 24,50000
Subtotal:

=

3,06900

=

3,67500
6,74400

Parcial
=

18,37500

=

15,34500
33,72000

x 393,75000

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2
1,000
fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

Import

6,74400

=

Subtotal:

2,72648

Parcial

472,22

/R x 24,50000
/R x 20,46000

2,47300
0,25348

Ma d'obra
A01H4000

Unitats

1,24800

10,25 %

Preu

28,60988

Rend.: 1,000

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2
fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut
i amb el desmuntatge inclòs

25,95000
25,95000
2,65988

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

25,95000
25,95000

Subtotal:

1,24800

Rend.: 1,000

=

€

Import

33,72000

Materials

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-53

€
Import

Ma d'obra

B64Z1512
Subtotal:

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Materials

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

/R x 25,95000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-55
Preu

28,61
Preu

Subtotal:

Ma d'obra
A01H2000

Coordinador d'activitats preventives

6,51798

Unitats

Rend.: 1,000
Unitats

5,91200
0,60598

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-52

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

27,07630

Ma d'obra
A01H1000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

h

17,81500
24,55900
2,51730

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
B0AC112D

17,81500

P-56

H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000

393,75000

393,75000

393,75000

2,50 %

0,84300

10,25 %

428,31300
43,90208
472,21508
3,14

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

35

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

Import

per a seguretat i salut

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

/R x 20,46000

0,100

=

Subtotal:

Subtotal:

2,04600
2,04600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,04600

Materials
B1Z6211A

B1Z6AF0A

m

u

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300

x 0,76000

=

x 0,14000

=

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

29,22000
2,99505

10,25 %

32,21505

Rend.: 1,000

53,66

Unitats

0,04200
0,80200

0,80200
2,84800
0,29192

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

HM31161J

8,76000

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

HBBA1511

8,76000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,76000
P-59

Subtotal:

P-57

36

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000

20,49

Unitats

Preu

Parcial

A01H3000

h

Ajudant per a seguretat i salut

0,200

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,200

/R x 21,75000
/R x 24,50000

=

4,35000

=

4,90000

Subtotal:

9,25000

9,25000

Materials

3,13992

B1ZM1000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors, 1,000
per a seguretat i salut

x 0,34000

=

0,34000

€

BM311611

u

Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

x 39,08000

=

39,08000

1,000

Import

Subtotal:

39,42000

39,42000

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

/R x 20,46000

0,150

=

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,06900
3,06900

3,06900

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
B1Z09000

cu

Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i
salut

0,040

x 3,30000

=

0,13200

BBBA1500

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat
i salut

1,000

x 15,35000

=

15,35000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

15,48200

u

0,03069

10,25 %

18,58169
1,90462

Manobre per a seguretat i salut

32,22

Preu

Parcial

1,000

/R x 20,46000

=

Subtotal:

h

54,14
Preu

Parcial

Manobre per a seguretat i salut

/R x 20,46000

0,100

=

Subtotal:
BQU2GF00 u

€
Import

2,04600
2,04600

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

x 47,06000

1,000

=

Subtotal:

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

P-61

HQUA2100

u

20,46000

1,000

x 8,76000

=

8,76000

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

2,04600

47,06000
47,06000

54,13937
110,72

Preu

Parcial

Materials
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,000

47,06000
49,10600
5,03337

10,25 %

Rend.: 1,000

Unitats
20,46000

BQUA2100 u
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,

Rend.: 1,000

Materials

20,46000

Materials
BBBAC005 u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

h

u

20,48631

Rend.: 1,000

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

A01H4000

15,48200

Ma d'obra
A01H4000

HQU2GF01

Unitats

1,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HBBAC005

P-60

53,65868

Ma d'obra
Subtotal:

P-58

48,67000
4,98868

10,25 %

x 100,43000

=

100,43000

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

37

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

100,43000

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HQUA3100

Pàg.:

u

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

Rend.: 1,000

Unitats

100,43000
100,43000
10,29408

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

110,72408

COST EXECUCIÓ MATERIAL

73,81

Preu

Subtotal:

Parcial

€

P-66

I2R642E0

m3

Import

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

BQUA3100 u

Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

x 66,95000

1,000

=

Subtotal:

Rend.: 1,000

28,07

Preu

Parcial

66,95000

C1RA2500

m3

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

1,000

/R x 24,64000

=

24,64000

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,010

/R x 81,72000

=

0,81720

66,95000
6,86238

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HQUAP000

u

Curset de primers auxilis i socorrisme

Rend.: 1,000
Unitats

206,17

Curset de primers auxilis i socorrisme

x 187,00000

1,000

Parcial
=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-64

I2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

22,56

Preu

I2R64I0

m3

P-68

I2RA8580

m3

Parcial

€

h

Manobre

/R x 20,46000

1,000

=

Subtotal:

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

B2RA8580

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-65

I2R540S0

m3

Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat

20,46000

82,89

Parcial

m3

Subministrament de contenidor paletitzat amb
estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

1,000

/R x 75,18000

=

Parcial

Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

x 94,79000

0,170

=

€

Import

16,11430

16,11430

I2RA8E00

Import

75,18000

kg

Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

17,76602

Rend.: 1,000

Unitats
Materials

16,11430
16,11430
1,65172

10,25 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Maquinària
C1RAP100

17,77

Preu

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-69
Preu

Rend.: 1,000

Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal:

22,55715

Rend.: 1,000

Unitats

t

20,46000
2,09715

10,25 %

28,06656

Materials

20,46000
20,46000

25,45720
25,45720
2,60936

10,25 %

Unitats

Ma d'obra
A0140000

Import

€
Rend.: 1,000
11,89
Càrrega i trasnport de terres (codi 170504) a
instal·lació autoritzada de residus, amb camió de 12 t
i teps d'espera per a càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 fins a 10 km; inclòs deposició
controlada a dipòsit controlat de residus de inerts amb
una densitat 1.6 tn/m3, procedents d'excavació.
______________________________________________________________________________________________________________

P-67

206,16750

Rend.: 1,000

Unitats

187,00000
187,00000
19,16750

10,25 %

25,45720

COST EXECUCIÓ MATERIAL

187,00000
187,00000

€

€

Materials
BQUAP000 u

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

73,81238

Preu

75,18000
7,70595
82,88595

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

75,18000

Maquinària

66,95000

66,95000

75,18000

10,25 %

Unitats

Materials

P-63

38

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-62

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,12

Preu

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

39

PARTIDES D'OBRA

B2RA8E00

kg

Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

x 0,11000

1,000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

0,11000

0,11000

10,25 %

0,11000
0,11000
0,01128
0,12128

ANNEX 9. MESURES PER A LA PREVENCIÓ D’NCENDIS
FORESTALS

Annex 9. Mesures per la prevenció d’incendis forestals

1
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ANNEX 9. MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

1.1.1. DECRET 130/1998

1.1. LEGISLACIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS
Les disposicions normatives que regulen la prevenció d’incendis forestals a
Catalunya i per extensió en obres lineals i el seu entorn són:
-

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals.

-

Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres.

-

Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les
mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel
qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

-

Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995,
de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals.

A continuació s’adjunten les diferents normatives:

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL
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2

Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1

1.1.2.

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

Annex 9. Mesures per la prevenció d’incendis forestals
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1.1.2.DECRET 64/1995

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL
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Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL
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Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL
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1.1.3 ORDRE MAB/62/2003

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL
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Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL
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1.1.4. DECRET 206/2005

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL
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1.2. MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS EN
EL DISSENY DE LES MESURES CORRECTORES
En l’elaboració del present Projecte de Millora local. Mesures correctores
ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet.
Clau: PC.MB-06045-C1, s’han tingut en consideració les normatives vigents en
matèria de prevenció d’incendis definides als Decrets 64/1995, 130/1998 i
206/2005, i a l’ Ordre MAB/62/2003.
En aquest sentit, segons el Decret 64/1995, de 7 de març el municipi on es
desenvolupa el projecte, La Pobla de Lillet, no està classificat com a zona d’alt risc
d’incendi forestal (capítol 5).

1.3. MESURES DE PREVENCIÓ
DURANT LES OBRES

I

EXTINCIÓ

D’INCENDIS

L’empresa adjudicatària de les obres del Projecte de Millora local. Mesures
correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La
Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1, haurà de redactar un pla de prevenció i
extinció d’incendis durant les obres ja que aquesta carretera travessa
bàsicament zones forestals. El marc de referència per a aquest pla, està en el
Decret 64/1995, de 7 de març, en el que s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals.
Es prendran les següents mesures preventives:

No obstant, s’ha de tenir en compte que durant el període comprès entre el 15 de
març i el 15 d’octubre està prohibit: encendre foc, cremar restes vegetals, llençar
objectes encesos i abocar escombraries i restes industrials de qualsevol classe,
que puguin ser causa de l’inici d’un d’incendi.

-

En les operacions de segues o estassades, les restes vegetals seran
triturades en trossos de 5 cm de diàmetre.

-

El contractista protegirà tots els materials inflamables amb els que treballi a
l’obra. Els parcs de maquinària compliran amb l’article 4 del Decret
64/1995.

D’altra banda, segons l’ORDRE MAB/62/2003 de 13 de febrer, per executar
qualsevol activitat que impliqui fer foc en terrenys forestals o que pugui ocasionar
risc d’incendi, durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març
caldrà comunicar-ho prèviament. La comunicació s’ha de fer d’acord amb el model
que es detalla a l’annex 2 de l’esmentat Ordre.

-

Queda prohibit llençar objectes encesos.

-

No es llençaran deixalles o restes vegetals de qualsevol naturalesa que
puguin ser susceptibles de ser l’inici d’un incendi.

-

A l’efectuar la distribució de les plantacions es respectarà la franja de seguretat i
protecció definides als Decrets 64/1995, 130/1998 i 206/2005, i a l’Ordre
MAB/62/2003.

En els terrenys forestals i en la franja de 500 m que els envolta, queda
prohibit encendre qualsevol tipus de foc. En cas de fumar, apagar tant les
burilles com les puntes de les cigarretes.

-

Concretament, cal respectar un zona de protecció de 2m des del voral de la
carretera, lliure de vegetació (sense arbres i arbusts) en aquells talussos i superfícies
que limiten amb la calçada.

L’encarregat responsable, diàriament i al finalitzar el treball, farà una revisió
de tot el tram en obres per comprovar que no queda cap focus de foc o
ignició.

-

Es realitzaran campanyes de conscienciació de tots els treballadors
(inclosos els subcontractistes) sobre el risc d’incendi forestal a la zona.

-

Es controlaran els equips generadors d’electricitat, especialment els grups
electrògens, que siguin susceptibles de generar espurnes.

-

L’emplaçament del parc de maquinària i llocs d’emmagatzematge de
material inflamable serà lluny de les zones forestals.

-

L’encarregat d’obra disposarà dels medis necessaris per actuar
conjuntament amb els bombers i de forma coordinada amb els
responsables del Pla de Protecció d’Emergències per a incendis forestals a
Catalunya (INFOCAT)

D’altra banda, tal i com especifica el Decret 130/1998 de 12 de maig, de mesures
de prevenció d’incendis forestals en àrees d’influència de carreteres, les espècies
que es proposen per a la revegetació dels talussos s’han definit conforme aquest
decret.
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-

L’obra disposarà d’una cuba d’aigua amb grup de pressió i mànegues, que
pugui col·laborar, dins de les seves limitacions, en l’extinció d’incendis.

-

Tota la maquinària pesada estarà a la disposició dels bombers, si aquests
la requereixen per tal d’utilitzar-la en l’extinció d’incendis.

-

El cap d’obra es posarà en contacte amb el servei d’agents rurals i
prevenció d’incendis forestals per determinar conjuntament altres mesures
correctores complementàries o determinacions durant l’època d’alt risc.
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ANNEX 10: CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
A continuació s’indica la classificació mínima exigible a les possibles Empreses
Adjudicatàries, d'acord amb allò establert pel Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost,
pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001; i
segons l’article 77 i 79 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
En aquest sentit, s'indica a continuació la classificació mínima que ha de ser exigida
a les possibles Empreses Adjudicatàries d’aquestes obres:
Grup
K

Subgrup
6

Categoria
2
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ANNEX 11. PRESSUPOST
L’ADMINISTRACIÓ

PER

A

CONEIXEMENT

DE

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del
Projecte, s’obté el següent Pressupost d’Execució Material:

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL:

216.384,25 €

Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a Despeses Generals
(13%), Benefici Industrial (6%) i IVA (21%), s’obté el següent Pressupost d’Execució
per Contracte:

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE:

311.571,68 €

A efectes pel Coneixement de l’Administració, i atès que, per una banda, no és
necessari pagar indemnitzacions per ocupació temporal de terrenys, i per altra no és
necessari restituir serveis afectat, resulta el següent Pressupost per a Coneixement
de l’Administració:
Pressupost d’ Execució per Contracte
Expropiacions (ocupació temporal )
Restitució de serveis.
.
.
Pla de control de qualitat (PEC S/IVA)

.
.
.
.

.
.
.
.

PRESSUPOST CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ:

.
.
.
.

.
.
.
.

.

.

.
311.571,68 €
.
.
0€
.
.
0€
.
2.414,12 €
_______________
.
313.985,80 €

El present pressupost per a Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat
de TRES-CENTS TRETZE MIL NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB
VUITANTA CÈNTIMS (313.985,80 €).
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- Metall: 2 t
- Fusta: 1 t
- Vidre: 1 t
- Plàstic: 0,5 t
- Paper i Cartró: 0,5 t

1. MEMÒRIA
1.1. INTRODUCCIÓ
El present estudi pretén definir la tipologia, quantitat i gestió dels residus que es
poden generar en l’execució de les actuacions definides al Projecte Millora local.
Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000.
Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1, d’acord amb el que estableix el
Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, amb el que es regula la producció i gestió
dels residus de construcció i demolició.
En primer lloc es defineixen les mesures per a la minimització i prevenció de
residus a dur a terme; i seguidament es fa una estimació de la quantitat de residus
de construcció i demolició que es generaran, codificats segons l’Ordre
MAM/304/2002, i classificats segons si són perillosos o no. A més, també es
contemplen les operacions de reutilització, valorització o eliminació dels residus a
dur a terme.

En tot cas, tant la separació com la gestió dels residus s’ha d’adequar a la
legislació vigent.
-

-

-

Identificació dels residus Especials o Perillosos per a poder preveure
l’espai i les condicions necessàries per a un correcte emmagatzematge i
posterior gestió a gestors autoritzats.
Fomentar l’ús de material que incorpori material reciclat en la seva
producció sempre que sigui tècnicament viable, a fi de reduir la producció
de residus d’una manera global.
Formació dels operaris de la gestió a dur a terme amb els residus.
S’haurà de determinar, la separació selectiva prevista, i caldrà definir i
donar exemples dels tipus de residus que s’admeten a cada cas, i en
especial, s’haurà de concretar les característiques particulars a seguir per
gestionar els residus especials tot donant rellevància a la seva perillositat.

1.1.1 MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS
També caldrà determinar els llocs d’aplec, tipus de contenidors, què s’ha
de dipositar a cada contenidor, les operacions de neteja i ordre
necessàries, les proteccions necessàries dels residus, i on i com cal
realitzar els canvis d’oli.

A continuació es proposen un seguit de mesures per a minimitzar i prevenir la
generació de residus de la construcció durant l’execució de l’obra.
- Separació selectiva. L’obra disposarà de contenidors específics pels
diferents tipus de residus generats, per a dur a terme una correcta segregació.
Tant la separació com la gestió dels residus s’ha d’adequar a la legislació
vigent.
S’ha de disposar d’una zona per a l’emmagatzematge dels residus no
especials i una altra pels especials, on aquests es separin correctament,
segons mostra de forma indicativa el plànol “Parc de gestió de residus tipus”
que s’adjunta en aquest annex (veure plànol A12.F1).
Cal mencionar que, segons el punt 4 de l’article 5 del RD 105/2008, d’1 de
febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents fraccions,
quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de
generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a
continuació:

-

Realitzar un Pla de medi ambient contractual amb les operacions de
control i inspecció que es duran a terme durant l’obra per poder demostrar
el compliment de les prescripcions sobre la gestió dels residus.

1.1.2 ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS
Degut a que les actuacions d’aquest Projecte no s’ajusten amb els exemples de
les Fitxes model per a la definició de les accions de prevenció de residus de la
Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc,
per a fer l’estimació dels residus produïts i la quantitat generada s’ha fet a partir
de les dades especificades a l’apartat d’informació mediambiental dels bancs de
preus per a partides d’actuacions iguals o similars. Concretament s’ha consultat el
Banc d’Infraestructures 2019 i el Banc de Paisatgisme 2018.

- Formigó: 80 t
- Maons, teules, ceràmics: 40 t
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A continuació es llista una estimació dels diferents residus que es generaran a
l’obra, relacionant-ne la naturalesa i la quantitat, i en funció de la fase d’obra en la
que es generen.
Residu
Treballs previs
Ferro i hacer
Envasos plàstic
Adequacio morfològica
Envasos plàstic
Envasos amb restes de
substàncies perilloses o
contaminats per elles
Hidrosembres
Envasos amb restes de
substàncies perilloses o
contaminats per elles
Envasos de plàstic
Envasos de paper i cartró
Plantacions
Envasos amb restes de
substàncies perilloses o
contaminats per elles
Envasos de plàstic

Codi residu
(LER)

Tipologia

Volum (m3)

Pes (t)

No es preveu la reutilització de materials d’obra

170405
150102

No especials
No especials

1,455
0,069

1,0061
0,0011

1.1.4 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

150102

No especials

0,037

0,0357

150110

Especials

0,008

0,0071

150110

Especials

0,280

0,0230

150102
150101

No especials
No especials

0,009
0,244

0,0088
0,0041

150110

Especials

0,005

0,0005

150102

No especials

0,002

0,0000

150102
150101

No especials
No especials

0,002
0,059

0,0013
0,0157

150110

Especials

0,000

0,0000

150102
170405

No especials
No especials
TOTAL

0,052
1,099
3,320

Envasos de paper i cartró
Envasos de plàstic

Codi
residu
(LER)
150101
150102

Ferro i acer

170405

Envasos amb restes de substàncies perilloses o
contaminats per elles
150110

O

Recordar que, en cas de ser necessària una separació en obra de les següents
fraccions de residus originades, per sobrepassar les quantitats previstes pel punt
4 de l’article 5 del RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE núm. 38 de 13 de Febrer de
2008) (veure apartat 1.1.2), aquesta separació es farà de forma individualitzada
segons tipologia de residus i seguint les especificacions següents:

1.1.4.1

Cal establir zones o contenidors d’emmagatzematge i d’abassegament del
material. L’indret ha de ser un lloc pla i fora del trànsit habitual de la
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals.

-

Les zones d’emmagatzematge dels residus ha de complir els següents
requisits:

0,0010
0,6898
1,7944

Tipologia

Volum
(m3)

Pes (t)

No especial
No especial
No
especials

0,303
0,170

0,020
0,048

2,554

1,696

Especials

0,293

0,031

TOTAL

3,3200

1,7944

Residus especials

-

Així doncs, la quantitat de residus que cal tenir en compte per a l’execució del Pla
de Gestió de Residus, segons tipologia, és la següent:
Residu

VALORITZACIÓ

A continuació s’exposen les operacions i instal·lacions necessàries per a una
correcta gestió i classificació dels residus.

Bioenginyeria
Envasos de plàstic
Envasos de paper i cartró
Envasos amb restes de
substàncies perilloses o
contaminats per elles
Obres complementaries
Envasos de plàstic
Ferro i hacer

1.1.3 OPERACIONS
DE
REUTILITZACIÓ,
ELIMINACIÓ DELS RESIDUS

-



Els residus han d’estar sobre terreny impermeabilitzat, ja sigui sobre
llosa de formigó o qualsevol altre sistema



Cal adequar un petit mur perimetral per evitar vessaments



La superfície de la llosa ha d’estar coberta totalment per una capa
de material absorbent



La zona ha d’estar protegida de les inclemències meteorològiques

Les zones o contenidors d’emmagatzematge dels residus especials haurà
d’estar clarament identificada.
RESIDUS ESPECIALS
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CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de
residus). Aquest símbol identifica als residus Especials
de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona
d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a
l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els
símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i
senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la
legislació de residus Especials.
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-

Els contenidors han d’estar tapats i degudament etiquetats, on hi aparegui
el tipus de residu i la data del primer dia d’emmagatzematge. Cal tenir cura
de les incompatibilitats dels residus segons els símbols de perillositat
representats a les etiquetes.

-

El termini màxim d’emmagatzematge és de 6 mesos

-

La recollida i la gestió dels residus s’ha d’executar amb transportistes i
gestors autoritzats, seguint la normativa actual.

fusta

RESIDUS
INERTS

Prèviament caldrà identificar els centres de reciclatge, plantes de
transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar
els residus de la construcció.
-

Per efectuar el canvi d’oli o reparacions de la maquinària s’ha d’adequar
una zona com a parc de maquinària amb l’adopció de mesures preventives
necessàries per a evitar vessaments d’olis i altres substàncies
contaminants. Així doncs, és imprescindible la construcció de plataformes o
soleres impermeabilitzades, amb pendents de desguàs cap a una arqueta
de recollida on aniran a parar els escorrentius procedents del canvi d’oli.
En cas que per la complexitat de l’obra no es necessiti una zona de parc de
maquinària, totes les operacions de manteniment i canvis d’oli, s’hauran de
realitzar a taller.

1.1.4.2
-

-

paper i
cartró

plàstic

altres

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de
terres i runes)

-

El personal de l’obra ha d’estar informat de com utilitzar els punts de
recollida.

-

En cas de necessitat de formigoneres, caldrà adequar punts per al rentat
d’aquestes.

-

Periòdicament cal dur a terme la recollida dels residus. Aquesta s’ha de fer
mitjançant transportistes i gestors autoritzats, tal i com marca la normativa
actual vigent.
Prèviament caldrà identificar els centres de reciclatge, plantes de
transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar
els residus.

Residus no especials o inerts

Cal establir punts de recollida controlada dels residus generats on
s’establiran contenidors per a la recollida dels residus. La quantitat de
punts de recollida, de contenidors i la diversitat d’aquests variarà en funció
de la quantitat de residus que es generaran i de la diversitat.

A continuació s’adjunta la fitxa resum, aprovada pels diferents col·legis
professionals, de les Mesures de gestió de residus dins de l’obra i la fitxa
resum de Mesures de gestió de residus fora de l’obra.

Tant les zones d’emmagatzematge com els contenidors han d’estar
convenientment senyalitzats.

RESIDUS
NO ESPECIALS

ferralla

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis
admesos en dipòsits de residus No Especials).
Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant,
al optar per una separació selectiva més exigent, caldrà un cartell
específic per a cada tipus de residu:
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FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS L’OBRA
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor
que li faci un tractament previ.

1.2. GESTIÓ DE RESIDUS DE L’OBRA

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS L’OBRA

A continuació s’adjunta la fitxa resum, aprovada pels diferents col·legis
professionals, de les Mesures de gestió de residus dins de l’obra i la fitxa resum
de Mesures de gestió de residus fora de l’obra.

2

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS L’OBRA
1

Separació
segons
tipologia de
residu

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació
en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles,
la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats
indicades a continuació.
 Formigó: 80 T
 Maons, teules, ceràmics: 40 T
 Metall: 2 T
 Fusta: 1 T
 Vidre: 1 T
 Plàstic: 0,5 T
 Paper i Cartró: 0,5 T

Reciclatge
de
residus
petris inerts
en la pròpia
obra

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per
reutilitzar, en el mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:
(m3):

(Kg):

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)
3
(m ):

(Kg):
3

Senyalització
dels
contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin,
d’acord amb la separació selectiva prevista.

Inerts

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

No Especials
barrejats

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits
de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no
obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell
específic per a cada tipus de residu:

 Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen
les següents:
 No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit

fusta

ferralla

paper i cartró

plàstic

cables elèctrics

habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
Especials

 Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos
dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de
perillositat representats en les etiquetes.
Especials

 Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.)
en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
 Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

Inerts

 Contenidor per Inerts barrejats
 Contenidor per Inerts Formigó
 Contenidor per Inerts Ceràmica
 Contenidor per altres inerts
 Contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

No especials

 Contenidor per metall
 Contenidor per fusta
 Contenidor per plàstic
 Contenidor per paper i cartró
 Contenidor per ...
 Contenidor per ...
 Contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
 Contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

Inerts + No
Especials

Inerts + No Especials:  Contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als
residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec
habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en
compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.
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FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA
4

Destí
dels
residus
segons tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a
l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció:

Inerts

Quantitat
estimada
Tones

Gestor
m3

Codi

Observacions
Nom

 Reciclatge
 Planta de transferència
 Planta de selecció
 Dipòsit
Residus No Especials

Formigons i maons

Quantitat
estimada
Tones

Gestor
m3

Codi

Observacions
Nom

Reciclatge:
 Reciclatge de metall
 Reciclatge de fusta
 Reciclatge de plàstic
 Reciclatge paper cartó
 Reciclatge altres
 Planta de transferència
 Planta de selecció
 Dipòsit
Residus Especials

Quantitat
estimada
Tones

Gestor
m3

Codi

Observacions
Nom

 Instal·lació de gestió
de
residus
especials
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2. PLÀNOLS

A continuació es mostra un plànol amb una proposta del parc de gestió de residus
a instal·lar a l’obra.
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I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

3. PLEC DE PRESCRIPCIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

I2R24200

3.1.1. ASPECTES GENERALS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
3.1.1.1.

OBJECTE

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals té per objecte en primer lloc
estructurar l’organització general dels treballs de gestió de residus, prioritzant:
- Valorització
- Reutilització
- Reciclatge
- Dipòsit controlat.

3.1.1.2.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la
càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de
tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc,
per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es
dipositaran o es reutilitzaran.
Residus especials:

El present Plec de Condicions Tècniques s’aplicarà a totes les actuacions
definides al Projecte Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera
B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1.

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de
perillositat.
Classificació de residus:

3.2. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
I - PARTIDES D’OBRA DE GESTIÓ DE RESIDUS
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com
ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara
fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment
perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc..

RESIDUS
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

I2R - GESTIÓ DE RESIDUS

Càrrega i transport de terres i residus:

I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
I2R5

-

TRANSPORT

DE

RESIDUS

A

MONODIPÒSIT

O

CENTRE

AUTORITZAT
I2R6 - CARREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPOSIT O CENTRE

Residus de la construcció:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

AUTORITZAT
I2RA

-

DISPOSICIO

DE

RESIDUS

A

MONODIPÒSTI

O

CENTRE

AUTORITZAT

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

Annex 12. Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició

10

Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de
reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb contenidor o amb camió

Classificació de residus:
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.
- Subministrament i recollida de residus especials amb contenidor paletitzat amb
estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
-

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
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

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb
residus potencialment perillosos.

Càrrega i transport de terres i residus:

-

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción
de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

-

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de
Catalunya.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar
alteracions perjudicials del material.

-

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de
gener, pel qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.

Residus especials:
I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de
perillositat.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
A l'obra:
I2R540S0.
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.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la
càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de
tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc,
per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir
les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la
DF.

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper
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A centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida
i transferència:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de
l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la
classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada
tipus que s’ha abocat.

Transport de residus especials:
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
-

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

-

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

-

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción
de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

-

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de
Catalunya.

-

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de
gener, pel qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin
pèrdues en els trajectes utilitzats.

Residus de la construcció:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Transport de terres o residus inerts o no especials:

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.

I2R642E0.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la
càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de
tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc,
per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Residus de la construcció:
S'han considerat els tipus següents:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper
Residus especials:
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de
recollida.
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- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de
reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb contenidor o amb camió

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Càrrega i transport de terres i residus:

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin
pèrdues en els trajectes utilitzats.

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.

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Residus de la construcció:
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar
alteracions perjudicials del material.

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
A l'obra:

Transport de terres o residus inerts o no especials:

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.

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.

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir
les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la
DF.

Residus de la construcció:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

A centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida
i transferència:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de
l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
-

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

-

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

-

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción
de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

-

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de
Catalunya.

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la
classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada
tipus que s’ha abocat.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
-

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de
gener, pel qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya.

Disposició de runa o residus inerts:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida
corresponent.

I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS
Disposició de residus no especials o especials:
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida
corresponent.

I2RA8580,I2RA8E00.
Disposició de residus:
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la
càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de
tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc,
per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
-

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

-

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

-

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción
de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

-

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de
Catalunya.

-

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de
gener, pel qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya.

S'han considerat els tipus següents:
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat,
d’acord amb el tipus de residu.
Disposició de residus:
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de
disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o
emmagatzematge d’aquell tipus de residu.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Residus de la construcció:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
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4.1. AMIDAMENTS

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500
AL 16+000. TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Pàg.:
01
01

I2R24200
Num.

m3

Tipus

Residus 151101
Residu 150102
3 Residu 170405

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
m3

3,027

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Text

Tipus

Residus 151101
Residu 150102
3 Residu 170405

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
I2RA8580

Num.

m3

Tipus

Residus 151101
Residu 150102
3 Residu 170405

[C]

[D]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

01
02

I2R24200

m3

I2RA8E00

kg

I2R540S0

m3

3,027

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
0,293

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE

3

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1_EGR
RESIDUS ESPECIALS

AMIDAMENT DIRECTE
2

[F]

0,303 C#*D#*E#*F#
0,170 C#*D#*E#*F#
2,554 C#*D#*E#*F#

0,303
0,170
2,554

1

2

1

3,027

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Text

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

0,303 C#*D#*E#*F#
0,170 C#*D#*E#*F#
2,554 C#*D#*E#*F#

0,303
0,170
2,554

1

2

3

TOTAL Fórmula

0,303 C#*D#*E#*F#
0,170 C#*D#*E#*F#
2,554 C#*D#*E#*F#

0,303
0,170
2,554

1

Num.

Pàg.:

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Text

I2R642E0

AMIDAMENTS

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1_EGR
RESIDUS NO ESPECIALS O INERTS

2

2

1

0,031

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat
AMIDAMENT DIRECTE

0,293
EUR

EUR

2

4.2. QUADRE DE PREUS 1

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500
AL 16+000. TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

1

P-1

I2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

22,56

€

P-2

I2R540S0

m3

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat
(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

82,89

€

P-3

I2R642E0

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

28,07

€

P-4

I2RA8580

m3

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(DISSET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

17,77

€

P-5

I2RA8E00

kg

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

0,12

€

Tordera, desembre de 2020
Autor del projecte,
Signat

Joan Borrell i Ruscalleda
Llicenciat en Ciències Biològiques
Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental
Col·legiat núm. 8390-C

4.3. QUADRE DE PREUS 2

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500
AL 16+000. TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

I2R24200

I2R540S0

I2R642E0

m3

m3

m3

Data: 21/12/20

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Altres conceptes
Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat
Altres conceptes
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Altres conceptes

Pàg.:

1

22,56

€

22,56000

€

82,89

€

82,89000

€

28,07

€

28,07000

€

I2RA8580

m3

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

17,77

€

B2RA8580

t

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillo
Altres conceptes

16,11430
1,65570

€
€

I2RA8E00

kg

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,12

€

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perilloso
Altres conceptes

0,11000
0,01000

€
€

B2RA8E00

kg

Tordera, desembre de 2020
Autor del projecte,
Signat

Joan Borrell i Ruscalleda
Llicenciat en Ciències Biològiques
Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental
Col·legiat núm. 8390-C

4.4. PRESSUPOSTOS PARCIALS

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500
AL 16+000. TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost PC.MB-06045-C1_EGR

Capítol

01

RESIDUS NO ESPECIALS O INERTS

1

1 I2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

22,56

3,027

68,29

2 I2R642E0

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 3)

28,07

3,027

84,97

3 I2RA8580

m3

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

17,77

3,027

53,79

TOTAL

Capítol

01.01

207,05

Obra

01

Pressupost PC.MB-06045-C1_EGR

Capítol

02

RESIDUS ESPECIALS

1 I2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

22,56

0,293

6,61

2 I2RA8E00

kg

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 5)

0,12

0,031

0,00

3 I2R540S0

m3

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 2)

82,89

0,293

24,29

TOTAL

Capítol

01.02

30,90

EUR

4.5. PRESSUPOST GENERAL

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500
AL 16+000. TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

RESUM DE PRESSUPOST

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS A LA CARRETERA B-402, PK 15+500
AL 16+000. TRAM: LA POBLA DE LILLET. CLAU: PC.MB-06045-C1

Pàg.:

1

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
RESIDUS NO ESPECIALS O INERTS
87,01

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
RESIDUS NO ESPECIALS O INERTS
207,05

Capítol

01.02

RESIDUS ESPECIALS

Capítol

01.02

RESIDUS ESPECIALS

Obra

01

Pressupost PC.MB-06045-C1_EGR

Obra

01

Pressupost PC.MB-06045-C1_EGR

12,99
100,00

30,90
237,95

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
237,95
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost PC.MB-06045-C1_EGR
100,00

NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost PC.MB-06045-C1_EGR
237,95

100,00

237,95

euros

euros
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Autor del projecte,
Signat

Joan Borrell i Ruscalleda
Llicenciat en Ciències Biològiques
Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental
Col·legiat núm. 8390-C
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Annex 13. Serveis afectats i expropiacions
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Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1

ANNEX 13. SERVEIS AFECTATS I EXPROPIACIONS
1. INTRODUCCIÓ
L’objectiu d’aquest annex és, per una banda, determinar la localització de serveis
existents al llarg de l’àmbit del present projecte que puguin veure’s afectats per les
obres i, per altra banda, explicar els criteris i adjuntar els resultat de la
determinació de les ocupacions temporals necessàries per a l’execució de les
obres previstes, així com descriure i valorar de forma justificada el cost estimat de
les ocupacions que comporta l’execució de les obres del projecte de Millora local.
Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000.
Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1.

2. SERVEIS EXISTENTS I AFECTATS
Per tal d’identificar la presència de serveis a la zona objecte d’actuació s’ha
realitzat una inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien
veure’s afectats durant el desenvolupament de les obres; així com s’ha consultat
el Projecte constructiu per tal de determinar si hi ha serveis soterrats a la zona.
No es contempla l’afecció de cap servei per a executar les mesures correctores
previstes en el projecte.

3. EXPROPIACIONS
No es contempla la necessitat d’expropiar cap terreny. Els terrenys sobre on es
preveu actuar són propietat de la Generalitat de Catalunya (Direcció General
d’Infraestructures de la Mobilitat), ja que estan associats a la carretera B-402.
Així mateix tampoc es preveu la necessitat de generar ocupacions temporals ja
que tots els accessos es plantegen des d’espais associats a la pròpia carretera B402, tots propietat de la Generalitat de Catalunya.

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

Annex 13. Expropiacions
Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1

4. PLÀNOLS
Es presenta un plànol resum on s’indiquen els límits de propietat segons cadastre, els
límits d’expropiació executats en la construcció de la nova carretera i les zones de
restauració proposades a l’actual projecte.

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

ANNEX 14. AIXECAMENT TOPOGRÀFIC
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Annex 14. Aixecament topogràfic
Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1

ANNEX 14. AIXECAMENT TOPOGRÀFIC
S’adjunta l’aixecament topogràfic realitzat en l’àmbit del Projecte de Millora local.
Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La
Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1, en data de maig de 2020 per eTOP SL.

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL
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Annex 14. Aixecament topogràfic
Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1
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Annex 15. Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra
Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1

ANNEX 15. ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT
DE L’OBRA
1. INTRODUCCIÓ
L’objecte d’aquest annex és establir una proposta d’organització de les
actuacions previstes al projecte per tal de preveure una senyalització adequada
de les obres que informi a l’usuari de la presència de les obres i permeti ordenar la
circulació afectada per aquestes.
Les actuacions consisteixen en actuacions de restauració ambiental i paisatgística
dels espais alterats en l’execució de l’obra de millora de la carretera B-402 entre el
Pk 15+500 i 16+000, a la Pobla de Lillet. Es tracta de la restauració dels talussos
existents, amb l’objectiu d’integrar-los en l’entorn immediat.

La solució que s’adoptarà vindrà condicionada pel tipus de via, de la intensitat i
velocitat de la circulació, visibilitat disponible, ocupació de la plataforma, duració de
l’ocupació i perillositat de la situació.
En funció d’aquestes circumstàncies s’ha d’establir una ordenació de la circulació.
Amb l’objecte d’aconseguir l’adequat avís als usuaris, la senyalització i
l’abalisament han d’estar justificats sense ser excessius, seguint l’evolució de l’obra
en l’espai i en el temps i desaparèixer tan aviat com deixi de ser imprescindible.
A continuació s’exposa l’ordre recomanat de les actuacions previstes i el tipus
d’afectació que es preveu sobre la circulació de la via:

3.1. CARRETERA B-402

Durant l’execució de les obres s’haurà de disposar de la senyalització provisional i
les proteccions necessàries per garantir la seguretat d’usuaris i persones que
executen l’obra.

3.1.1. Caracterització

2. NORMATIVA

Es tracta de la globalitat del tram objecte de restauració, d’uns 500 m, d’una via
local propietat de la Generalitat de Catalunya. La carretera presenta una calçada
composta per 2 carrils de 3,50 m (amb els corresponents sobreamples en funció del
radi) i vorals d’1,00 m.

Per l’execució, programació i senyalització de les obres que afectin carreteres es
seguiran les instruccions publicades pel Ministerio de Fomento:
o
o
o
o
o

Norma 8.1-IC: Señalización vertical.
Norma 8.2-IC: Marcas viales.
Norma 8.3-IC: Señalización de obras.
Manual de ejemplos de señalización de obras fijas.
Manual de ejemplos de señalización móvil de obras.

També es donarà compliment a les instruccions, criteris i normativa vigents de la
Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.

3. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES
Per a l’execució de les obres caldrà afectar i interrompre el trànsit de la pròpia
carretera, la B-402 que va de la Pobla de Lillet fins a Campdevànol (tot i que canvia
de denominació al tm de Gombrèn, passa a dir-se GI-402). El projecte afectarà
tota la longitud objecte de restauració és a dir:
-

pk 15+500 a 16+000
via afectada: carretera B-402
longitud: 500 m

Imatge general de la carretera, entre el pK 0+200 i 0+290

3.1.2. Actuacions previstes
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El projecte està dividit en diferents zones d’actuació (desmunt 1.1, desmunt 1.2
desmunt 2, zones planes, antiga carretera i viaducte); les actuacions que afecten
els desmunts (1.1, 1.2 i 2) i puntualment a les zones planes adjacents a la
carretera generaran una afectació al trànsit de la carretera; suposaran l’afectació
d’un dels carrils (cas A6, segons Manual Ministerio, veure apartat 3.2), però
determinades feines, com per exemple la demolició de paviments, treballs de
desmuntatge i muntatge de senyals i barreres de seguretat, les hidrosembres i les
plantacions poden suposar una afectació més lleu a la circulació tractant-se d’obres
mòbils que suposen l’afectació o bé de la zona exterior de la plataforma (cas A1,
segons Manual Ministerio, veure apartat 3.2) o del voral exterior (cas A2 segons
Manual Ministerio, veure apartat 3.2)
Concretament els treballs que afectaran al trànsit seran els següents:
-

demolició de paviments
desmuntatges de senyals, barreres de seguretat i malla triple torsió
excavació
retalusat
terraplenat
esplanació
estesa de terra vegetal
hidrosembra
entramat Loricata
plantacions
instal.lació de senyals, barreres de seguretat i malla triple torsió
reposició de ferm i cuneta

- Retalusat
- Entramat Loricata (bioenginyeria)
- Terraplenat
- Esplanada
- Subsolament de terreny compacte
- Estesa de terra vegetal
4. Bioenginyeria:
- Col.locació de malla de iute
- Entramat Loricata
5. Obres complementàries
- Col.locació de malla d’acer galvanitzat triple torsió
6.- Actuacions de revegetació
- Plantacions i regs de plantació
- Hidrosembres
7.- Obres complementàries
- instal·lació de senyals, barreres de seguretat
- reposició de ferm i cuneta

3.1.3. Ordre de treball recomanat

3.1.4. Restriccions de trànsit

L’ordre de les actuacions previstes és la següent:

Per dur a terme la major part de les actuacions esmentades en els desmunt 1.1,
1.2 i 2, caldrà ocupar temporalment un dels carrils de circulació de la carretera
B-402. Aquest fet suposarà l’ocupació del carril que va en direcció a la Pobla de
Lillet al llarg de 300 m (des del Pk 0+000 fins al pk 0+300) durant unes 7
setmanes, coincidint amb la durada dels treballs amb maquinària pesada en els
desmunts 1,1, 1,2 i 2 (6 setmanes) i els treballs de reposició del ferm i de la cuneta
afectats durant aquests treballs (1 setmana més).

1.- Treballs previs :
- Desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica
- Esbrossada d’espècies arbòries i arbustives
- Desmuntatge de malla d’acer
- Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent
- Desmuntatge de cartell d’obra
- Demolició de paviment

Concretament, es preveu un tall de carril amb pas de trànsit alternatiu amb
senyalistes i semàfors (veure apartat 3.2.3 Cas A6).
A continuació es mostra el punt d’inici (pk 0+000) i final del tall (pk 0+300) i el carril
afectat (el més proper als desmunts, en sentit la Pobla de Lillet):

3. Adequació morfològica:
- Excavació en zones de desmunt
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3.2

ORDENACIÓ DE LA CIRCULACIÓ

S’adjunta a continuació exemples d’ordenació de la circulació que podrien
assimilar-se a la situació objecte d’estudi segons les instruccions publicades pel
Ministerio de Fomento per l’execució, programació i senyalització d’obres en
carreteres:

3.2.1 Cas d’ordenació obres mòbils. Treballs en el voral (cas A1)
D’acord a la Norma de carreteres 8.3-IC Señalización de obras i el ‘Manual de
ejemplos de señalización de obras fijas’, el cas d’ordenació de circulació A1 es
dóna en el següent cas:
TIPUS DE VÍA ---- A) Vies de doble sentit de circulació, calçada única amb dos
carrils.
SITUACIÓ OBSTACLE ---- 1. Exterior a la plataforma.

Per la seva banda, les actuacions a dur a terme a les zones planes suposaran
una afectació menor al trànsit, sent necessari o bé l’ocupació de la zona exterior
de la plataforma (veure apartat 3.2.1 cas A1) o del voral exterior (veure apartat
3.2.2 cas A2)
El permís de tall de circulació s’haurà de sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, i
caldrà seguir les seves indicacions.

Fins a una distància de uns 10 metres, tret justificació del contrari, comptats
des de la vora del carril per el que circula el vehicle, la presencia de la obra
únicament requerirà ser percebuda, amb independència de que es trobi en
zona de domini públic, servitud o afecció. A tal efecte no serà necessària
reducció de velocitat ni senyalització d’avís, sent suficient un abalisament
adequat de la presencia i posició de l’obstacle.
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3.2.2 Cas d’ordenació obres mòbils. Treballs en el voral i carril (cas A2)
D’acord a la Norma 8.3-IC, per ordenar la circulació en presencia d’obres mòbils és
necessari distingir entre els diferents tipus de vies i el grau d’ocupació de la
carretera. El cas d’ordenació de circulació A2 es dóna en el següent cas:
TIPUS DE VÍA ---- A) Vies de doble sentit de circulació, calçada única amb dos
carrils.
SITUACIÓ OBSTACLE ---- 2. Al voral exterior.

A més d’un abalisament adequat es requerirà:
Senyalització d’avís (TP-18) per vehicles que circulen contigus al voral afectat per
l’obra i quan es consideri necessari per els del sentit oposat al de circulació.

Imatge 1. Zona d’obra: exterior a la plataforma. Senyalització obres fixes, en via de doble sentit de
circulació calçada única amb 2 carrils. Font: Manual de ejemplos, Ministerio de Fomento.
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En aquest cas caldrà ordenar la circulació en sentit únic alternatiu, amb la
conseqüent demora per la mateixa. No serà necessari establir carrils provisionals
abalisats.
Per cada sentit de circulació s’haurà de disposar:
-

Imatge 2. Zona d’obra: voral exterior. Senyalització obres fixes, en via de doble sentit de
circulació calçada única amb 2 carrils. Font: Manual de ejemplos, Ministerio de Fomento.

3.2.3 Cas d’ordenació obres fixes. Ocupació un carril (cas A6)

S’haurà de tenir en compte, sobretot amb intensitat elevades de circulació, la
progressió cap enrere de la cua formada per els vehicles parats, que la longitud
pugui passar la senyal TP-18 i arribar a zones de visibilitat restringida, amb el
conseqüent perill d’accidents. A on es consideri necessari en funció de la visibilitat
disponible i de la intensitat i velocitat previsible de la circulació:
-

D’acord a la Norma de carreteres 8.3-IC Señalización de obras i el ‘Manual de
ejemplos de señalización de obras fijas’, el cas d’ordenació de circulació A6 es
dóna en el següent cas:
TIPUS DE VÍA ---- A) Vies de doble sentit de circulació, calçada única amb dos
carrils.
SITUACIÓ OBSTACLE ---- 6. En la calçada, de forma que es requereix disminuir en
1 el número de carrils oberts a la circulació.

Senyalització d’avís (TP-18), complementada per un caixetí que indiqui la
distància a la línia de parada.
Limitació de velocitat (TR-301) fins a la parada total.
Prohibició d’avançament (TR-305).

S’haurà de reajustar la posició de la senyal TP-18 o augmentar el seu número
per tenir en compte la presencia de la cua.
De dia, s’haurà de disposar per cada costat un agent -amb armilla luminescentprovist d’una senyal TM-1, qui haurà de moure's en correspondència amb el
final de la cua, per advertir de la seva presència.

La ordenació en sentit únic alternatiu es portarà a terme per un dels sistemes
següents:
1) Establir la prioritat de un dels sentits -normalment aquell carril que no
s’afecta- mitjançant senyals fixes TR-5 i TR-6.
Aquest sistema només es podrà utilitzar quan simultàniament:
La IMD sigui inferior a 1.000.
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La longitud de la zona d’obra o activitat sigui inferior a 50 m.
La zona de visibilitat disponible -tant diürna com nocturna- en els accessos a
la zona sobrepassi folgadament a aquesta per el costat oposat.
La duració de la ordenació no sobrepassi una setmana ni inclogui dies
festius ni eventualment les seves vigílies.

2) Ordenació regulada manualment mitjançant les senyals TM-2 i TM-3.
2) Ordenació regulada manualment mitjançant les senyals TM-2 i TM-3.
Aquest sistema no es podrà utilitzar de nit en carreteres no
il·luminades, tret de circumstàncies especials.
La seva eficàcia depèn de la coordinació entre els agents que
regulen les senyals, el quals hauran de posar-se en comunicació
visual o mitjançant telèfon o radiotelèfon.
La regulació haurà d’ajustar-se de forma que el primer vehicle
detingut no tingui que esperar més de uns 7 minuts si IMD>2.000,
ni més de uns 15 si IMD <1.000, limitacions que s'hauran de tenir
en compte alhora de planificar les operacions que donin lloc a
aquesta ordenació i que en molts casos les condicionaran.

Imatge 3. Zona d’obra: deixant lliure un carril. Senyalització obres fixes, en via de doble sentit de
circulació calçada única amb 2 carrils. Font: Manual de ejemplos, Ministerio de Fomento.
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4. LIMITACIÓ DE LA VELOCITAT

L’estudi del cicle i les fases de la regulació, seran en funció de:
-

La longitud de la zona d’obres.

-

La velocitat mitja de la zona, incloent l’arrancada.

-

La intensitat de la circulació.

La presència d’obres que afectin carreteres sol representar un obstacle per els
vehicles que circulen per la via afectada. L’objectiu de limitar la velocitat és reduir
l’energia cinètica del vehicle, que depèn de la distància recorreguda fins aturar-se i
de les desacceleracions en cas d’impacte amb un obstacle o barrera.
En aquest sentit, si les obres són exteriors a la calçada, en general, no resulta
necessari limitar la velocitat. Però si es preveu desviaments o talls de circulació, cal
disposar d’una adequada senyalització de reducció de la velocitat, generalment
vertical, que es pot veure complementada per altres mitjans (estrenyiment dels
carrils mitjançant abalisaments o barreres, per exemple).
En general s’haurà d’adoptar per VL el major valor possible, compatible amb la
visibilitat i proteccions disponibles. En el tipus de via com la de projecte, no haurà
de limitar-se la velocitat a valors inferiors a 50 km/h, tret en el cas d’ordenació en
sentit únic alternatiu, en la que el límit per els vehicles que no tinguin que aturar-se
es podrà rebaixar a 40 km/h.
Quan les obres siguin exteriors a la calçada, en general, no resultarà necessari
limitar la velocitat.

5. ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA
A les obres s’hauran d’utilitzar exclusivament els elements i dispositius de
senyalització, abalisament i defensa vigents per normativa, sent vàlids els següents
grups d’elements i dispositius:
o
o
o
o
o
o
o

Senyals de perill TP.
Senyals de reglamentació i prioritat TR.
Senyals d’indicació TS.
Senyals i dispositius manuals TM.
Elements d’abalisament reflectant TB.
Elements lluminosos TL.
Dispositius de defensa TD.

Hauran de complir amb les prescripcions següents:

Imatge 4. Zona d’obra: deixant lliure un carril (només treballs diürns). Senyalització obres fixes,
en via de doble sentit de circulació calçada única amb 2 carrils. Font: Manual de ejemplos,
Ministerio de Fomento.

o La vora inferior de les senyals ha d’estar a 1 m del terra.
o Les senyals TP, TR i TS hauran de ser visibles des de una distancia mínima.
o La superfície plana de les senyals i elements d’abalisament reflectants,
hauran d’estar perpendiculars a l’eix de la via.
o El disseny de les senys TP, TR i TS seran iguals a les d’ordenació de la
circulació quan no hi ha obres, excepte que el fons serà groc.
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o Dimensions mínimes (grans, normals, petits).

-

Una sèrie de cons TB-6 sobre la vora inclinada i entre els dos panells TB-1 o
TB-2 extrems, separats entre 5 i 10 metres.

7. SENYALITZACIÓ
Els elements i dispositius de senyalització, abalisament i defensa més utilitzats per
a dur a terme el present projecte, d’acord a tot l’exposat en els apartats anteriors,
són els següents:
Senyals de perill

Imatge 7. Utilització de les categories dimensionals. Font: Norma 8.3-IC. Ministerio de
Fomento.

En especial es preveu, com a mínim, l’ús de:








senyals normalitzats de prohibició, d’obligació i d’advertència
senyals manuals per a senyalista
cons de plàstic reflectors
balises lluminoses d’alta intensitat estroboscòpica
col·locació de barreres de formigó tipus New Jersey,
cintes d’abalisament reflectants
semàfors.

TP-17a. estretament calçada per la dreta

TP-17b. Estretament calçada per l’esquerra

.

6. ABALISAMENT
Es tracta de la utilització de determinats elements fàcilment perceptibles pel
conductor, amb l’objectiu de destacar la presència d’obres i ordenació de la
circulació.

TP-18. Obres

o En el cas de ordenació en sentit únic alternatiu implica una possible detenció i,
en general, l’establiment d’un carril provisional per un dels sentits.
El carril ocupat per l’obra necessita abalisament, d’acord a l’abalisament per
tancament d’un carril en funció de la velocitat limitada VL que es fixi per la zona
d’obres quan no sigui necessari detenir-se.

TP-31. Congestió
Senyals de reglamentació i prioritat

o En el cas de tancament d’un carril a la circulació, es genera una vora recta e
inclinada, que ha de materialitzar-se mitjançant un abalisament compost per:
-

Panell TB-1 o TB-2 situat en la secció on comença la inclinació de la vora per
tancar i un altre igual situat en la secció on acaba la inclinació. Entre ells es
recomana col·locar un entremig o dos quan la longitud superi els 150 m.
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TR-6. Prioritat respecte al sentit contrari
TM-3. Disc de Stop o pas prohibit
Elements d’abalisament reflectants
TR-301. Velocitat màxima

TB-1. Panell direccional alt
TR-305. Avançament prohibit
TB-2. Panell direccional estret

TR-500. Fi de prohibicions

TB-6. Con

Senyals manuals

TM-1. Bandera vermella

TM-2. Disc blau de pas permès
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ANNEX 16. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Imatge del desmunt on es proposa actuar situat entre el PK 0+050 a 0+060 (zona
1.1.)
Imatge del desmunt on es proposa actuar situat entre el PK 0+200 a 0+290
(zona 2.)

Imatge del desmunt on es proposa actuar situat entre el PK 0+060 a 0+110 (zona
1.2.)
Detall del desmunt on es proposa actuar situat entre el PK 0+200 a 0+290
(zona 2.)
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Extrem sud del desmunt gran on es preveu la demolició del paviment existent (Pk
0+200)

Zona planera situada al costat de la carretera entre el pk 0+000 a 0+110

Part inicial de la zona planera situada al costat de la carretera entre el pk
0+000 a 0+110
Detall de la berma existent a la base del desmunt el PK 0+200 a 0+290
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Imatge general del viaducte del rec de la Muga

Imatge de l’espai sense vegetació sota el viaducte.

Imatge general de l’espai sense vegetació sota el viaducte del rec de la Muga

Imatge del tram llarg de l’antiga carretera B-402 on es proposa actuar
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Imatge d’un espai del tram llarg de l’antiga carretera B-402 on s’hi ha instal·lat
menjadores per bestiar i on se situa un cartell d’obra que cal eliminar.

Imatge del tram llarg de l’antiga carretera B-402 on es proposa actuar

Imatge del tram curt de l’antiga carretera B-402 on es proposa actuar
Detall del cartell d’obra que cal eliminar.
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Imatge del tram curt de l’antiga carretera B-402 on es proposa actuar

Detall del bosc existent a l’entorn de l’àmbit, on predomina el pi roig i el roure.

Imatge general del bosc on se situa l’àmbit d’actuació
Detall de la vegetació existent en alguns dels talussos.
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CAPITOL I

3.1.2.1

3.1

-

Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, pel que es modifica el Reglament
del Domini Públic Hidràulic aprovat por el Reial Decret 849/1986, de 11 d’ abril,
el Reglament de Planificació Hidrològica, aprovat pel Reial Decret 907/2007,
de 6 de juliol, y altres reglaments en matèria de gestió de riscos d’ inundació,
cabals ecològics, reserves hidrològiques i abocaments d’aigües residuals

-

Reial decret 670/2013, de 6 de setembre, pel qual es modifica el Reglament
del domini públic hidràulic aprovat pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, en
matèria de registre d’aigües i criteris de valoració de danys al domini públic
hidràulic.

-

Reial decret 2090/2008, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament
de desenvolupament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de
Responsabilitat Mediambiental.

-

Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental.

 Plec de Clàusules Administratives Particulars i Econòmiques que s’estableixin
per a la contractació d’aquestes obres.

-

Ordre MAH/122/2004, de 13 d’abril, per la qual s’aproven els models de
declaració d’abocament.

 Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5
de juliol de 1976 i d’11 de maig de 1971. Normes UNE esmentades en els
documents contractuals, i complementàriament la resta de les Normes UNE.

-

Ordre MAM 1873/2004, de 2 de juny, per la qual s’aproven els models oficials
per la declaració dels abocaments i es desenvolupen determinats aspectes
relatius a l’autorització d’abocaments i liquidació del cànon de control
d’abocaments.

-

Ordre MAM/85/2008, de 16 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnics
per la valoració dels danys al domini públic hidràulic i les normes sobre presa
de mostres i anàlisis de vessaments d’aigües residuals.

-

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya i modificacions parcials.

-

Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regulació d’aigües residuals.

-

Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes de
protecció addicionals en matèria de procediment en relació a diversos aqüífers
de Catalunya.

-

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret
849/1986, d’11 d’abril, pel que s’aprova el reglament del Domini Públic
Hidràulic, que desenvolupa els Títols preliminars I, IV, V, VII de la Llei 29/1985,
de 2 d’agost, d’aigües.

INTRODUCCIÓ

3.1.1 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 Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK
15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1

3.1.2 NORMATIVA APLICABLE
Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les
contingudes en aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen,
sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica.

 Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
 Llei 24/2001 de 27 de desembre, sobre modificacions introduïdes en la Llei de
Contractes de les Administracions públiques.
 Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei de contractes de les Administracions públiques.
 Llei 14/2000 de 29 de desembre, sobre modificacions introduïdes en la Llei de
Contractes de les Administracions públiques.
 Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
 Reial Decret 390/1996, d’1 de març de desenvolupament parcial de la Llei de
contractes de les Administracions Públiques.
 Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública.
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
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-

Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de
la llei d’aigües.

-

Decret 5/2009 (Catalunya), de 13 de gener, pel que es deroga el Decret
84/2007, de 3 d'abril, d'adopció de mesures excepcionals i d'emergència en
relació amb la utilització de recursos hídrics.

-

Real Decret (1514/2009), de 2 d'octubre, pel qual es regula la protecció de les
aigües subterrànies contra la contaminació i la deterioració.

-

Ordre (ARM/2656/2008), de 10 de setembre, pel qual s'aprova la instrucció de
planificació hidrològica.

-

Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic
de la reutilització de les aigües depurades.

-

Reial Decret 9/2008, d'11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del
Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Real Decret 849/1986, d11 d'abril.

-

Ordenança Reguladora de l’ús i els abocaments d’aigües residuals al
clavegueram

-

Directiva 2007/60/CE del Parlament europeu i del Consell de 23 d’octubre de
2007, relativa a l’avaluació i gestió dels riscos d’inundació

-

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme.

-

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme

-

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la
protecció de la legalitat urbanística

3.1.2.2

ATMOSFERA

-

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i
s'adapten els seus annexos.

-

Ordenances municipals vigents.

3.1.2.3

RESIDUS

-

Decret 89/2010 (Catalunya), de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de
gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció.

-

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora dels residus.

-

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió
dels residus de construcció i demolició.

-

Reglament 669/2008, de 15 de juliol, pel qual es completa l'Annex IC del
Reglament 1013/2006, relatiu als trasllats de residus.

-

Reial Decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió
ambiental dels seus residus.

-

Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional
tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de
residus.

-

Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de
juliol, regulador de les runes i altres residus de la construcció.

-

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.

-

Llei 16/2002, de 28 de juny, de Protecció contra la Contaminació Acústica.

-

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener,
pel qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya.

-

Reial Decret 524/2006, de 28 d’abril, pel qual es modifica el Reial Decret
212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en
l’entorn degut a determinades màquines utilitzades a l’aire lliure.

-

Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, per el que es regula la eliminació
de residus mitjançant el dipòsit en abocadors.

-

Llei 37/2003, de 17 de novembre, de Soroll.

-

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició de rebuig dels residus en
dipòsits controlats.
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-

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el catàleg de residus de
Catalunya.

-

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i
eliminació d’olis usats.

-

Reial Decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió d’olis
industrials utilitzats

-

Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats
potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per la declaració
de sòls contaminats.

-

-

Llei 5/2017 del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans
establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions
de diòxid de carboni.
Ordre MAN/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions
de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.

-

Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula la eliminació
de residus mitjançant el dipòsit en abocadors.

-

Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica el Reglament per la
execució de la llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i
perillosos, aprovada mitjançant el Reial Decret 833/1998, de 20 de juliol.

-

Reial Decret 2163/1994 de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema
harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes
fitosanitaris.

-

Reial Decret 3349/1983, de 30 de novembre pel qual s’aprova la
reglamentació tècnico-sanitària per la fabricació, comercialització i utilització
de plaguicides.

-

Ordre de 13 de juny de 1990, per la qual es modifica l’apartat setzè,2, i l’annex
II de l’ordre de 28 de febrer de 1989, per la qual es regula la gestió d’olis usats.

-

Ordre del 28 de febrer de 1989, per la qual es regula la gestió d’olis usats.

-

Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament per
l’execució de la llei 20/1986, bàsica de residu tòxic i perillós.

-

Decisió 2001/573/CE del Consell,de 23 de juliol de 2001, per la qual es
modifica la Decisió 2000/532/CE de la Comissió en lo relatiu a la llista de
residus.

-

Decisió 2001/119/CE de la Comissió, de 22 de gener de 2001, que modifica la
Decisió 2000/532/CE que substitueix a la Decisió 94/9/CE per la que
s’estableix una llista de residus en conformitat amb la lletra a) de l’article 1 de
la Directiva 75/442/CEE del Consell relativa als residus perillosos d’acord amb
l’apartat 4 de l’article 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consell relativa als
residus perillosos.

-

Decisió 2001/118/CE de la Comissió, de 16 de gener de 2001, per la qual es
modifica la Decisió 2000/532/CE en lo referent a la llista de residus.

-

Decisió 2000/532/CE, de la Comissió, per la qual s’estableix una llista de
residus de conformitat amb la lletra a) de l’article 1 de la Directiva 75/442/CE.

3.1.2.4

ESPAIS NATURALS

-

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de
modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals,
de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al
medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats
d'incidència ambiental.

-

Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7
de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

-

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals.

-

Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures
preventives establertes pel Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

-

Decret 162/1999, de 15 de juny, pel qual s’estableixen les mesures per a la
prevenció del foc bacterià (Erwinia amylovora).

-

Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals en àrees d’influència de carreteres.

-

Decret legislatiu 10/1994, de 16 de juliol, pel qual s’adequa la llei 6/1988, de 30
de març, forestal de Catalunya.

-

Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
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-

-

Decret 23 de desembre de 1972, Ref.243/73; i modificacions, pel qual
s’estableix el Reglament General sobre Producció de Llavors i Plantes de
viver. (BOE 12 de febrer de 1973)

-

Reial Decret 289/2003, de 7 de març, sobre comercialització dels materials
forestals de reproducció

-

Reial Decret 72/1988, de 5 de febrer, sobre fertilitzants i afins; i modificacions.

-

Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors i Plantes Farratgeres.
(B.O.E nº 168 de 15 de juliol de 1986).

-

Ordre de 12 de març de 1987, Ref. 773/87 (BOE 24 de març de 1987) i
modificacions, per la qual s’estableixen les Normes Fitosanitàries relatives a la
importació, exportació i trànsit de vegetals i productes vegetals en aplicació de
la Directiva Fitosanitària 77/93/CE i les seves modificacions.

Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i
d'actualització de l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal
i local.

-

Llei 12/1985, de 13 de juny, d’ Espais Naturals.

-

Decret legislatiu 11/1994, de 26 de juliol, pel qual s'adequa la Llei 12/1985, de
13 de juny, d'espais naturals.

-

Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora
silvestres.

-

Real Decret 777/2012, de 4 de maig, pel que se modifica el Real Decret
975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les industries extractives
i de protecció i rehabilitació de l’espai afectat por les activitats mineres.

-

Decret Legislatiu 14/1994, de 26 de juliol, pel que s’adequa la Llei 12/1981, de
24 de desembre, per la que s’estableixen normes addicionals de protecció dels
espais d’especial interès natural afectats per activitats extractives.

-

Guia de productes fitosanitaris del Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya (1997), normes i legislació sobre
plaguicides detallats.

-

Llei 12/1981, de 24 de desembre de 1981, per la qual s'estableixen normes
addicionals de protecció dels espais d'especial interès natural afectats per
activitats extractives.

-

Guia d’herbicides i fitoreguladors del Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya (1987).

-

DIN 18920 Tècniques de vegetació en Paisatgisme; Protecció d’arbres,
plantacions i àrees de vegetació durant els treballs de construcció.

-

DIN 18918 Tècniques de vegetació en Paisatgisme: Estabilització del sòl amb
sembres; estabilització amb materials orgànics i inorgànics; tècniques de
construcció combinades.

-

DIN 18917 Tècniques de vegetació en Paisatgisme: gespes i sembres.

-

DIN 18916 Tècniques de vegetació en Paisatgisme: Plantes i treballs de
plantació. Qualitat de les plantes.

-

Mètode per a la valoració d’arbres i arbustos ornamentals. Norma Granada.

-

Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Col•legi Oficial d’Enginyers
Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya.

-

Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Col·legi Oficial d'Enginyers
Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya:

-

Directiva 92/43/CEE del Consell de 21 de maig de 1992 relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres

-

Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres

3.1.2.5
-

-

-

VEGETACIÓ, JARDINERIA I PAISATGISME

Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema
harmonitzat comunitari d’autorització per a comercialitzar i utilitzar productes
fitosanitaris.
Ordre de 17 de maig, Ref. 1475/93, per la qual s’estableix la Normalització
dels passaports fitosanitaris destinats a la circulació de determinats vegetals,
productes vegetals i altres objectes dins la Comunitat i per la qual
s’estableixen els procediments per a l’expedició dels passaports i les
condicions i procediments per a la seva substitució.
Llei 11/1971, de 30 de març de Llavors i Plantes de viver; i modificacions.



NTJ 07 A: 1993 Subministrament del material vegetal: Qualitat general.
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NTJ 07 C: 1995 Subministrament del material vegetal: Coníferes i
resinoses.
NTJ 07 D: 1996 Subministrament del material vegetal: Arbres de fulla
caduca.
NTJ 07 E: 1997 Subministrament del material vegetal: Arbres de fulla
perenne.
NTJ 07 F: 1998 Subministrament del material vegetal: Arbusts.
NTJ 07 F: 2001 Subministrament del material vegetal: Mates i subarbusts.
NTJ 07H: 2003 Subministrament del material vegetal: Plantes herbàcies
perennes
NTJ 07 I: 1995 Subministrament del material vegetal: Enfiladisses.
NTJ 07 J: 2000 Subministrament del material vegetal: Plantes tapissants.
NTJ 07 V: 1997 Plantes autòctones per a revegetació.
NTJ 07 Z: 2000 Transport, recepció i abassegament.
NTJ 08 B: 1993 Treballs de plantació.
NTJ 08 C: 2003 Tècniques de plantació d’arbres.
NTJ 08 E: 1994 Trasplantament de grans exemplars.
NTJ 08 H: 1996 Hidrosembres.
NTJ 12 S: 2000 Obres de Bioenginyeria: Tècniques mixtes de recobriment
de talussos.

3.1.2.6

SEGURETAT I SALUT

-

Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres
Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964).

-

Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) Disposicions mínimes de
seguretat i salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció temporals o
mòbils.

-

Transposició de la Directiva 92/57/CEE deroga el RD 555/86 sobre
obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació
i obres públiques.

-

Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de
1964).

-

Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de
residus mitjançant dipòsit en abocador.

-

Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució
d’assaigs de materials actualment en vigència.

-

Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.).

-

Normes ASME-IX “Welding Qualifications”.

-

Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres
Públiques (Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964).

-

Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra
la Instrucció 8.3. I.C.

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes
de tota índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia,
ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines
que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior,
quedant a decisió del Director d’Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui
haver respecte el que disposa aquest plec.
3.1.3 DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES
3.1.3.1

DIRECCIÓ DE LES OBRES

La direcció, control i vigilància de les obres seran encarregades al corresponent
Director Facultatiu (Director d'Obra, tècnic superior de formació apropiada).

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la
Construcció, aprovat per O.M. del 20 de maig de 1952 (B.O.E. del 15 de juny
de 1952).

3.1.3.2

-

Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (B.O.E 25/10/97), pel que
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció.

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.

-

Llei 31/1995, de 17 de gener, de prevenció de riscos laborals.

-

Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball aprovada per O.M. del
9 de març i 6 d'abril de 1971).

-

3.1.3.3

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

DIRECTOR FACULTATIU

VISITES D'INSPECCIÓ

10
Plec de prescripcions tècniques
Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1

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
d’Obra, el representant de l'empresa, haurà d'assistir a les visites d'Inspecció per a
les quals sigui citat.
3.1.3.4

FUNCIONS DEL DIRECTOR FACULTATIU

Les funcions del Director Facultatiu, (Director 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, sense que siguin limitatives:
- 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 es 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.
- Participar en les recepcions provisionals i definitives, i redactar la liquidació de

les obres d'acord amb les normes legals establertes.

3.1.3.5

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.
3.1.3.6

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. Aquest informes faran referència tant als treballs de
revegetació pròpiament dits com als de manteniment durant el termini de garantia.
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta
documentació vindrà fixada per la Direcció d'Obra.
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de
les dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que
prendre abans de l'inici de les obres, 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.
3.1.3.7

INSTRUCCIONS AL CONTRACTISTA

Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i,
numerades correlativament. Aquest quedarà obligat a firmar el rebut en el duplicat
de l'Ordre.
3.1.3.8

DIARI DE LES OBRES

A instància de qualsevol de les parts, es portarà un llibre d'obra que el Contractista
haurà de tenir sempre en 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.
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CAPITOL II

OC-2: Barrera de seguretat metàl.lica tipus BMSNC2

3.2

OC-3: Placa triangular de trànsit
OC-4: Placa circular de trànsit
OC-5: Malla d’acer galvanitzat de triple torsió
OC-6: Reposició cuneta
OC-7: Reposició ferm

ENUMERACIÓ DE LES OBRES

3.2.1 OBJECTE DEL PROJECTE
El present Plec de Prescripcions Tècniques fa referència al projecte Millora local.
Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000.
Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1, que comprèn les següents
actuacions:
Treballs previs
P1: Esbrossada d’espècies arbòries i arbustives
P2: Demolició de paviment
P3: Desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica
P4: Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent
P5: Desmuntatge de cartell d’obra
P6: Desmuntatge de malla acer
Adequació morfològica del terreny
T-1: Subsolament de terreny compacte
T-2: Excavació de terreny classificat en zones de desmunt
T-3: Retalusat
T-4 Terraplenat
T-5: Esplanada
T-6: Estesa de terra vegetal
Hidrosembres
H1: Hidrosembra
Plantacions
P1a: Plantació lineal arbòria de berma
P-2b: Plantació arbustiva de talussos de solell
P3a+P3b: Plantació arbòria i arbustiva de talussos de solell
P4a+P4b: Plantació arbòria i arbustiva d’altres superfícies
P5a+P5b: Plantació arbòria i arbustiva de talussos d’obaga
Actuacions de bioenginyeria
B1: Col.locació de malla de jute
B2: Entramat Loricata
Obres complementàries
OC-1: Barrera de seguretat metàl.lica tipus BMSNA4

Els períodes òptims de realització dels treballs d'aquest projecte, seran les
següents èpoques:
- Treballs previs: a l’inici d’obra.
- Adequació morfològica del terreny: abans dels treballs de bioenginyeria (excepte
Loricata, que s’ha de fer una vegada acabada l’excavació), plantacions i
aplicació de les hidrosembres; preferentment agost, setembre i octubre a finals
d’estiu, finalitzats els treballs previs
- Execució d’hidrosembres: març-abril i 2ª quinzena de setembre. S’evitaran dies
de gelada i s’efectuarà sempre després de la plantació. En cap cas s’executarà
fora del període comprès entre l’1 de setembre i el 15 d’abril.
- Execució de plantacions: es realitzaran a la tardor-hivern, establint com a
període hàbil de plantació el comprès entre l’1 d’octubre i el 31 de març,
preferentment octubre-novembre i febrer-abril, exceptuant els dies de gelada.
- Bioenginyeria: previ als treballs de plantacions i hidrosembres; entramat Loricata
es fa en paral·lel als treballs d’adequació morfològica, una vegada finalitzada
l’excavació).
- Obres complementàries: al final de l’obra (excepte la malla d’acer i les
resposicions de cuneta i ferm que s’han de fer just després de la bioenginyeria)
3.2.2 OBRES QUE COMPRÈN
Els treballs objecte del present Plec són els indicats en els documents gràfics
annexos, que defineixen els treballs a executar definits a l'article 3.4.10 d'aquest
Plec.
Aquests documents són els següents:
- Treballs previs
Plànols planta dels tractaments que s’efectuaran de treballs previs, 1 full.
Aquests plànols tenen com a base els ortofotomapes digitals a escala 1:2.000 (A3).
Sobre aquests plànols s'han dibuixat i amidat els diferents polígons de tractament
homogeni.

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

12
Plec de prescripcions tècniques
Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1

Els tipus de tractament homogenis de treballs previs venen definits als articles 3.4.2
i 3.4.10.1
- Adequació morfològica del terreny
Plànols planta dels tractaments d’ adequació morfològica del terreny, 1 full.
Aquests plànols tenen com a base els ortofotomapes digitals a escala 1:2.000 (A3).
Sobre aquests plànols s'han dibuixat i amidat els diferents polígons de tractament
homogeni.
Plànol de seccions transversals dels tractaments en talussos, 6 plànols
Els tipus de tractament adequació morfològica del terreny, als articles 3.4.5 i
3.4.10.2.
- Hidrosembres.
Plànols planta de hidrosembres, 1 plànols, sobre la mateixa base anterior i sobre el
qual s'han dibuixat i amidat els diferents polígons o unitats de tractament
homogènia.
Els tipus de tractament homogenis d’hidrosembres venen definits als articles 3.4.6 i
3.4.10.3.
- Plantacions
Plànols planta de plantacions, 1 plànol, sobre la mateixa base anterior i sobre el
qual s'han dibuixat i amidat els diferents polígons o unitats de tractament
homogènia.
Plànol de seccions transversals de les plantacions i bioenginyeria en talussos, 3
plànols

- Obres complementàries.
Plànols planta d’obres complementàries, 1 plànol, sobre la mateixa base anterior i
sobre el qual s'han dibuixat i amidat els diferents polígons o unitats de tractament
homogènia.
Els tipus de tractament homogenis d’obres compelemntàries venen definits als
articles 3.4.9 i 3.4.10.6.

3.2.3 ALTRA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER AL CONTRACTISTA
L'Adjudicatari podrà sol·licitar de la Direcció d'Obra tots els documents referents a
obres existents, plànols de serveis afectats, de xarxes, etc., que consideri
necessaris per no interferir en els mateixos. Els costos de restitució de danys
ocasionats per ell mateix aniran a càrrec de l'Adjudicatari quan afectin a béns
prèviament documentats.

3.2.4 EXECUCIÓ PER FASES
Les obres previstes en aquest projecte es realitzaran d'acord amb el ritme de
contractació i execució de les obres d'enginyeria civil i d'acord amb les diferents
fases previstes en el projecte.

Els tipus de tractament homogenis de plantacions venen definits als articles 3.4.7 i
3.4.10.4
- Bioenginyeria
Plànols planta de bioenginyeria, 1 plànol, sobre la mateixa base anterior i sobre el
qual s'han dibuixat i amidat els diferents polígons o unitats de tractament
homogènia.
Plànol de seccions transversals de les plantacions i bioenginyeria en talussos, 3
plànols
Plànol de detall de col.locacio de malla de iute, 1 plànol.
Plànol de detall d’execució entramat Loricata, 1 plànol
Els tipus de tractament homogenis de bioenginyeria venen definits als articles 3.4.7
i 3.4.10.4
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3.3.1.3

CAPITOL III
3.3

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.

MATERIALS

3.3.1 CONDICIONS GENERALS
3.3.1.1

Les plantes podran ser inspeccionades en els vivers on es trobin en qualsevol
moment que ho consideri apropiat la Direcció d'Obra.

PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS

El Contractista notificarà al Director d’Obra amb la suficient antelació, en cap cas
inferior a 30 dies, la procedència dels materials que es proposi utilitzar amb els
corresponents assaigs d’identificació, 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.
3.3.1.2

EMMAGATZEMATGE

EXAMEN 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,
Annexes o en els Plànols.
La Direcció d’Obra haurà d'examinar i acceptar aquests materials, si bé l'acceptació
inicial 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 subministrament de planta, el Contractista està obligat, i dins de
l’expressa’t en aquest Plec de Condicions, a reposar totes les falles produïdes
durant el termini de garantia i en el moment més apropiat possible segons l'opinió
del Director d’Obra, i a substituir totes les plantes que no reuneixin les condicions
exigides en el moment del subministrament o plantació.
L'acceptació o el refús dels materials correspon a la Direcció 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
reconegués que no eren apropiats per a la seva finalitat, la Direcció d’Obra podrà
donar ordre a l'adjudicatari per a que, al seu càrrec, els canviï 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 d’Obra.

3.3.1.4

INSPECCIÓ I ASSAJOS

El Contractista haurà de permetre a la Direcció d’Obra i als seus delegats l'accés
als vivers, tallers, magatzems, fàbriques, etc., on es trobin 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 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.
3.3.1.5

SUBSTITUCIONS

Si per circumstàncies imprevisibles hagués de substituir-se algun material,
s'aconseguirà una autorització per escrit, de la Direcció de l'Obra, especificant les
causes que fan necessària la substitució. La Direcció 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.
En el cas de vegetals, les espècies que es triïn hauran de pertànyer a la mateixa
classe que les substituïdes i reuniran les condicions necessàries d'adequació al
medi i a la funció prevista.

3.3.1.6

PREPARACIÓ I TRANSPORT DE LA PLANTA A L'OBRA.

La preparació de la planta pel seu transport al lloc de la plantació, es realitzarà
d'acord amb les exigències de l'espècie, edat de la planta i sistema de transport
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escollit de forma que no quedin alterades les seves característiques, ni sofreixin
deteriorament el seu port, grandària o aspecte.
Es tindrà en compte no produir ferides als troncs, protegir les guies i el sistema
radical. Les espècies trasplantades a arrel nua es protegirà la zona radicular amb el
material orgànic adequat.

3.3.1.9

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.

Les plantes en contenidor es disposaran de forma que el contenidor quedi fix i les
plantes suficientment separades unes de les altres, per tal de que no es produeixin
lesions.

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.

Els arbres amb pa de terra es prepararan de manera que aquest arribi complet al
lloc de la plantació, i no presenti trencaments ni esquerdes, sinó constituint un tot
compacte.

3.3.2 BEURADES, MORTERS I FORMIGONS

El transport serà realitzat en les millors condicions (vehicle tancat, en caixes
adaptades als contenidors...) i s'organitzarà de manera que sigui el més ràpid
possible, prenent les mesures oportunes davant els agents atmosfèrics, i en tot cas
la planta estarà adequadament protegida.

3.3.2.1

El període màxim entre la càrrega en viver i l'estoc de les plantes en contenidor
serà de 24 hores.

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons
s'ajustaran a allò prescrit a la instrucció per al projecte i execució d'obres de formigó
en massa o armat, EH-88 i EH-91.

S'haurà de regar les plantes en abundància el mateix dia o el dia abans de la
recepció a l'obra.
3.3.1.7

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 de les Obres,
els catàlegs, mostres, informes i certificats que s'estimin necessaris. Si la informació
no es considera suficient, podran exigir-se els assajos oportuns en els materials a
fer servir, per tal d'identificar la qualitat dels mateixos.
La Direcció 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.
3.3.1.8

MATERIALS EN INSTAL·LACIONS AUXILIARS

Tots els materials que faci servir el Contractista en instal·lacions i obres que
parcialment fossin 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.

3.3.2.1.1

BEURADES, MORTERS I FORMIGONS

Aigua per a beurades, morters i formigons

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran
d'acord amb els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178,
UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236.
3.3.2.1.2

Granulats per a morters i formigons.

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les
especificacions de les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en
massa o armat EH-88 i EH-91.
El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que,
per a l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els
elements justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que
cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà
refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa
freqüent dels materials que se n'extraguessin.
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3.3.2.1.3

Ciments
- curt temps d'adormiment.
- alta resistència a curt termini.
- retracció compensada.
- gran fluïdesa.

El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret
776/1997 de 30 de maig pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de
ciments (RC-97).”
Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de
l’EHE-98 i les de les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96,
80.307.96, 80.310.96.

Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son:

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que
corresponent a tipus homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de
producte, segons les especificacions recollides en el R.D.1313/1998.

Expansió a 28 dies ..................................................................... 0,05 %.
Resistència a compressió a 24 h ........................................ 200 kg/cm2.
Resistència a compressió a 28 d ........................................ 450 kg/cm2.
Mòdul d'elasticitat a 28 d .............................................. 300.000 kg/cm2.
Adherència al formigó a 28 d ................................................ 30 kg/cm2.

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se
l’eximirà dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte
raonable i sense perjudici de les facultats que corresponen al director d’Obra.

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús.
Es mesclarà amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de
forma manual.

En qualsevol cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció
especificats a la RC-97 per als ciments sense marca de qualitat.

3.3.2.1.7

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles
bituminoses serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció
abans esmentada.

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la
seva resistència característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE
7242, s'estableixen els següents tipus de formigons:

3.3.2.1.4

-

Formigó tipus A. Per a la seva utilització en neteja de fonaments. La seva
resistència característica arribarà com a mínim als cent quilograms per
centímetre quadrat (100 kg/cm²). El ciment a emprar en la seva fabricació serà
l'II-Z/35.

-

Formigó tipus B. Per a la seva utilització en sabates. La seva resistència
característica arribarà com a mínim als dos-cents quilograms per centímetre
quadrat (200 Kg/cm²). El ciment a emprar serà l'II-Z/35.

-

Formigó tipus C. Per a la seva utilització en alçats de murs i estreps. La seva
resistència característica arribarà com a mínim als dos-cents cinquanta
quilograms per centímetre quadrat (250 Kg/cm²). El ciment a emprar serà l'IIZ/35.

Additius per a beurades, morters i formigons

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a
les prescripcions de les instruccions EH-91.
Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions
que les formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment.
3.3.2.1.5

Beurades per a injecció de beines de pretesat

Les característiques de les beurades d'injecció de les beines de pretesat s'ajustaran
a allò prescrit a la instrucció EP-90.
3.3.2.1.6

Morters sense retracció

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el
material base no és un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el
seu principal constituent conté additius que li confereixen:

Formigons

A més a més de l'EH-91 i RC-88 es tindrà present el següent:
Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol
610 del PG-3. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com
mètodes de posada en obra tingui intenció de fer servir el Contractista.
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Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran
els assaigs previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la
instrucció EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però
per a l'aprovació definitiva de la fórmula de treball es realitzaran sèries de provetes
a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.

Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen
habitualment en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat.
-

Procedència i assaigs d'identificació.

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant
és superior a la del Projecte.
La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents
dosificacions. La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de
col·locació proposats pel Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni.
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que
s'emprin hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra.

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la
dosificació, mètode de transport i posada en obra.
Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de
control de formigons es realitzaran als següents nivells:

Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó:
Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic,
granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament
obtingudes.

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les
seves instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control.
La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les
prescripcions dels apartats 610.6, 7, 8, 9 i 12 de l'article 610 del PG-3. Les
toleràncies de les superfícies obtingudes seran les assenyalades a l'apartat 610.13.
Quant a l'apartat 610.3 del PG-3, referent al període de curat, es substitueix el
període mínim de 3 dies pel de 7 dies.
3.3.3 MATERIALS PER A FERMS

Formigons tipus A Nivell reduït
Formigons tipus B Nivell normal
Formigons tipus C Nivell intens

3.3.3.1

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació
suficient al Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació:
-

Identificació del ciment:
Procedència i assaigs de recepció.

-

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament
haurà estat assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la
tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà
refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podrà obligar
al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap
abonament.

Identificació dels granulats:

Planta preparadora:
Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon).
Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un);
tremuges de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest;
dispositius de càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus,
capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, comandament i
control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i
forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.).

Tot-ú natural

Els materials de reciclat de ferm es podran utilitzar com a tot-ú tipus ZN, segons
especificacions del PG-3
Per les especificacions d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les
prescripcions de O.C. 10/2002, així com les següents prescripcions particulars.
3.3.3.1.1

Granulometria.

Es podrà admetre prèvia autorització del Director d'Obra la utilització de sauló de
bona qualitat, amb tamisades pel tamís 0.080 UNE inferiors al 10%. Tot el material
passarà pel tamís 40 UNE.
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3.3.3.1.2

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a
l’assaig d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap
component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.

Duresa.

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma UNE-EN-1097-2, serà
inferior a 35.

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència
dels àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per
a ser utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses.

3.3.3.1.3

A les comarques de Lleida, i previa autorització explícita de la Direcció d’Obra,
podrà emprar-se àrids poligènics.

Netedat.

L'equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72, serà major de 35.
3.3.3.5.1
3.3.3.1.4

Lligant hidrocarbonat.

Plasticitat.
Característiques generals pels betums asfàltics:

En el cas d'emprar-se sauló, el material serà no plàstic.
3.3.3.2

Tot-u artificial.

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. Per
les especificacions d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les
prescripcions de O.C. 10/2002.
3.3.3.3

Terra estabilitzada in situ

Sòlciment i gravaciment

Aquest apartat fa referència a materials realitzats en central per la utilitazció en
capes estructurals de ferms i reblerts de tradós d’obres de fàbrica.
Les especificacions técniques a complir seran les especificades al article 513 de
l’O.C. 10/2002.
3.3.3.5

Els lligants a emprar compliranserà:
BETUM ASFÀLTIC B-60/70:

L’execució i materials de les terres estabilitzades in situ cumpliran les
especificacions de l’article 512 de l’O.C. 10/2002
3.3.3.4

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes
temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin
seques o humides.

Mescles bituminoses en calent

L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions
tècniques generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a
la circular núm. 5/2001 de 24 de Maig de 2001 amb les següents prescripcions
particulars.

Característiques del betum original:
- Penetració a 25º (NLT-124/84) ................................................................. 6-7 mm
- Índex de penetració (NLT-181/84) ........................................................... -0.7 - +1
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84) .................................. 48ºC - 57ºC
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) ........................................................<=-8ºC
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ................................................................. >=90 cm
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84) ..........................................................99,5%
- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84) ............................................... <=0,2%
- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84) .................................................... >=235ºC
- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) ........................................................>=1,00
- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) . ........................................................ >=15%
- Contingut de parafines (NFT 66-015) ..........................................................<4,5%
Característiques del residu de pel·lícula fina:
- Variació de massa (NTL-185/84) .............................................................. <=0,8%
- Penetració a 25ºC (NLT-125/84) ........................ >= 50% de la penetració original
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) ...................... <=9ºC
- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ................................................................. >=50 cm
BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polimers:
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3.3.3.5.3
Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les
següents característiques:
. Penetració (NLT 124/84) ...................... 55-70
. Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) <-15 ºC
. Punt de reblaniment (NLT 125/84) …………..>65 ºC
. Ductilitat (NLT-126/84) a 5ºC ............. >30 cm
. Flotador 60ºC ....................................... >2000
. Estabilitat emmagatzematge
- Diferencia A i B ............... <5 ºC
- Diferencia penetració ......... <10
. Recuperació elàstica a 25 ºC ................... >70
. Contingut aigua .................................... <0,2%
.Densitat relativa 25ºC/25ºC...................... >1,0
. Residu película fina.
- Variació de massa ......... <1,0%
- Penetració (25ºC, 100g, 5s)>65%
. Variació A i B......................................... -4+10
. Ductilitat (5ºC, 5cm/min)..................... >15 cm

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del
matxucat o una mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres
matèries estranyes.
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no
hauran d'entrar a la mescla en proporció superior, respecte al pes total dels
granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) per T3, T4 i vorals i del deu per cent
(10%) per T2. Per categories de tràsint T1, T0 i T00 no es podra utilitzar sorres
naturals.
Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los
Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut.
L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a
les sorres artificials i setanta cinc (75) per a les naturals.
3.3.3.5.4

A les següents mescles
- Mescles poroses en tots els casos.
- Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb trànsit
T00, T0 i T1.
el lligant a utilitzar serà betums B-55/70 modificats amb polímers tipus BM-3c,
descrits anteriorment.

Granulat gruixut.

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració
de pedres de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més
cares de fractura segons la NLT 358/87 no serà inferior al 100%.
La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit.
El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit
accelerat i l'índex de llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funcio de la
categoria del trànsit.

Filler.

El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en
cap cas la proporció d’aportació serà inferior al 50%.
La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents:
Tamís UNE

- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del
corresponent certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà
al Laboratori de Control de Qualitat o a la Direcció d'Obra.
3.3.3.5.2

Granulat fi.

0.63 mm
0.32 mm
0.16 mm
0.080 mm

% Passa
100
95-100
90-100
70-100

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior
al tres per cent (3%), i autoritzada expresament per la Direcció d’Obra.
3.3.3.5.5

Tipus i composició de la mescla.

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de tràsint, base i intermèdia,
acompliran les especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents
condicions complementaris:
-

No seran admeses les mescles G25 ni S25.

-

El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm.
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-

El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm.

3.3.3.6

Ductilitat (25ºC)

Regs d'adherència

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions
tècniques generals sobre regs d'adherència de l’article 531 segons l’Ordre FOM
891/2004.
A la present obra només s’admetran regs tipus termoadherents, amb els lligams
especificats als següents apartats.
3.3.3.6.1

Lligant.

L’emulsió emprada serà del tipus ECR-1d fabricada a base d’un betum asfàltic
dels definits a l’article 211 del PG-3 o del tipus ECR-2d-m fabricada a base d’un
betum asfàltic modificat amb polímers dels definits a l’article 215 del PG-3, amb
les següents especificacions tècniques:

PROPIETATS
Viscositat (25ºC)
Viscositat (50ºC)
Càrrega partícules
Betum residual
Aigua
Fluidificant
Sedimentació (7 dies)
Tamisat
Residu per evaporació NLT
(147)
Penetració (25ºC)
Punt reblaniment
Recuperació
elàstica
per
torsió (25ºC)
Ductilitat (5ºC)
Residu per destil·lació NLT
(139)
Penetració (25ºC)

UNITA NORMA
T
NLT
s
138
s
138
195
%
139
%
137
%
139
%
140
%
142

ECR-1d
Mín. Màx.
50
positiva
57
43
1
5
0.1

ECR-2d-m
Mín. Màx.
20
positiva
63
37
0
5
0.1

1/10
mm
ºC

124

20

125

55

%

329

12

cm

126

10

1/10
mm

124

13

40

40

cm

126

40

L’emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l’obra en funció de les proves
realitzades i sigui aprovada per la Direcció d’Obra.
Els regs per capes de microaglomerats i els regs per mescles amb betum
modificat, es realitzarà amb emulsió ECR-2d-m.
3.3.3.6.2

Dotació de lligant.

La dotació de lligant residual serà superior a tres-cents grams per metre quadrat
(300 g/m2) sobre ferm nou i superior a quatre-cents grams per metre quadrat (400
g/m2) sobre ferm vell. No obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació
a la vista de les proves realitzades.
3.3.3.7

Granulats per a regs d'emprimació

El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o
bé una barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries
estranyes.
Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de
l'article 530.2 del PG-3.
3.3.3.8

Emulsions bituminoses

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran:
-

Emulsió asfàltica tipus ECR-1d i ECR-2d-m a regs d'adherència.

-

Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació

3.3.3.9

Reg de curat

S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de
1987.

3.3.4 ACERS
3.3.4.1

ARMADURES PASSIVES.

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què
s'especifica en l'EHE-98. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de
ser els que indiquen els plànols.
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Torons de 0,6" (sis dècimes de polzada).
3.3.4.1.1

Unions d'armadura per a maniguets. Acers tipus GEWI.
. Tensió de ruptura ........................................................................... 19.000 Kg/cm²
. Tensió elàstica ................................................................................ 17.000 Kg/cm²
. Secció ...................................................................................................... 150 mm²
. Mòdul d' elasticitat .........................................................................19.000 Kg/mm²
. Càrrega de ruptura nominal ................................................................... 28.500 Kg
. Allargament mínim en ruptura ......................................................................... 6 %

L'acer del tipus "GEWI" és una barra d'acer corrugat que ha de complir els
requeriments que especifica la Instrucció EHE-98. La particularitat que té, rau en la
possibilitat de fer empalmaments de barres mitjançant maniguets.
Les barres són d'acer B 500 S de vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-dos (32)
mil·límetres de diàmetre. Els accessoris principals del sistema d'unió han de ser
femelles i maniguets.

- Acers per a ancoratges en roca:
Torons de 0,6" (sis dècimes de polzada).

La unió s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en els extrems
d'aquest. Aquelles femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han
d'anar collades mitjançant una clau dinamomètrica manual o hidràulica.

3.3.4.2
ARMADURES ACTIVES QUE CAL EMPRAR EN EL FORMIGÓ
PRETESAT

. Càrrega de ruptura nominal ................................................................180 Kp/mm²
. Límit elàstic .........................................................................................160 Kp/mm²
La relaxació al cap de mil hores, al 80 % de la càrrega de ruptura, ha de ser inferior
al 2 %.
Els assaigs s'han de fer segons el que prescriuen les normes UNE 7326 i UNE
7288.

3.3.4.2.1

Definició

L'armadura activa ha d'estar formada per cordons de sis (6) filferros de diàmetre
igual, trenats conjuntament en forma helicoïdal al voltant d'un filferro central.
El pas de rosca, definit com la distància entre dos punts homòlegs consecutius d'un
mateix filferro, mesurada paral·lelament a l'eix del cordó, ha d'estar comprès entre
dotze (12) i setze (16) vegades el diàmetre nominal del cordó.

Les característiques i les toleràncies geomètriques i ponderables han de ser, per a
cada mena de cordó, les que indica la norma UNE 36098.
La presa de mostres, assaigs i contra-assaigs de recepció s'han de realitzar segons
el que prescriu la norma UNE 36098.

3.3.4.3
3.3.4.2.2

Característiques mecàniques

BARRES PER A FORMIGÓ PRECOMPRIMIT

Les característiques mecàniques de les barres de pretesat han de complir les
limitacions següents:

Les característiques mecàniques que s'han de garantir són les següents:
- Acer per a pre-tesat en llinda:

-

La càrrega unitària màxima no ha de ser inferior a cent vint-i-cinc quiloponds
per mil·límetre quadrat (125 Kp/mm²).

-

El límit elàstic convencional ha d'estar comprès entre el setanta-cinc (75) i el
vuitanta-cinc per cent (85%) de la càrrega unitària màxima.

-

L'allargament concentrat de ruptura, mesurat sobre una base de deu
diàmetres (10 d), no ha de ser inferior al sis per cent (6 %).

Torons de 0,5" (cinc dècimes de polzada).
. Tensió de ruptura ............................................................................ 19.000 Kg/cm²
. Tensió elàstica ...............................................................................17.000 KG/cm²
. Secció ......................................................................................................100 mm²
. Mòdul d'elasticitat .......................................................................... 19.000 Kg/mm²
. Càrrega de ruptura nominal .................................................................. 19.000 Kg
. Allargament mínim en ruptura ..........................................................................6 %
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Les barres se subministren en trams rectes, i cada lot ha d'estar identificat mitjançant
una targeta o un procediment anàleg, en la qual ha de figurar: la marca del fabricant,
el tipus i el grau de l'acer, el diàmetre nominal de la barra i un número que permeti
d'identificar la colada.

-

S'hauran d'aportar a més a més les dades sobre l'esmunyiment que puguin
experimentar les armadures als ancoratges, durant l'ajustament de falques, i
la magnitud del moviment conjunt de l'armadura i de la falca, que es produeix
per penetració.

Les barres de pretensat que figuren en aquest Projecte han de ser de trenta-dos
(32) i trenta-sis (36) mil·límetres de diàmetre.

-

Ambdós valors s'hauran de tenir en compte al fixar la tensió que s'ha de
donar als tendons, per a poder compensar les pèrdues corresponents.

El tipus d'acer ha de ser el 100/125.

-

Cada tipus d'ancoratge requerirà, en general, un tipus especial d'equip de
tesat, havent d'utilitzar-se sempre l'adequat, amb l'aprovació del Director de
les Obres.

3.3.4.4

ACCESSORIS PER A FORMIGÓ PRECOMPRIMIT

3.3.4.4.1

3.3.4.4.2

Ancoratges

Entenem per ancoratges els dispositius de subjecció dels extrems de les armadures
actives. Poden ser actius o passius, segons s’efectuï des d'ells el tesat o estiguin
situats a un extrem del tendó per la qual cosa no es tesa. Els ancoratges són propis
de cada sistema de pretesat.
Els ancoratges de les armadures actives hauran d'ésser capaços de transmetre al
formigó una càrrega al menys igual a la màxima que el corresponent tendó, o
conjunt de tendons, pugui proporcionar, tant sota sol·licitacions estàtiques com
dinàmiques. Per a això hauran d'acomplir les següents condicions:
-

-

La seva resistència estàtica, amb el mateix coeficient de seguretat adoptat
per als demés elements constructius de l'estructura, no ha de ser inferior a la
suma de les resistències nominals de trencament de les armadures aïllades
que en ells es vagin a ancorar. S'admet una tolerància del menys tres per
cent (-3%) com a màxim.
Han d'ésser capaços de resistir, sense trencar-se, les tensions de fatiga
originades per dos milions (2.000.000) de cicles de càrrega, de valor comprès
entre el seixanta cinc (65) i el setanta per cent (70%) de la tensió de
trencament a tracció de l'acer de l'armadura de pretesat.

-

-

Tots els elements que constitueixen l'ancoratge hauran de sotmetre's a un
control efectiu i rigorós i fabricar-se amb una tolerància tal que, dins d'un
mateix tipus, sistema i mida, totes les peces resultin intercanviables. A més a
més han de ser capaços d'absorbir, sense detriment per a la seva efectivitat,
les toleràncies dimensionals establertes per a les seccions de les armadures.
Es justificaran i garantiran les característiques dels ancoratges, precisant les
condicions en que han de ser emprats.

Empalmaments

Entenem per empalmaments els dispositius característics de cada sistema de
pretesat constituïts per una o més peces, que s'utilitzen per a unir els extrems de
dues armadures actives a fi i efecte d'aconseguir un tendó o barra de major longitud.
Els empalmaments es classifiquen en dos grups:
-

Els que consisteixen en un ancoratge actiu tal que, un cop tesat, s'uneix a
l'extrem d'una armadura activa.

-

Els que uneixen els extrems de dues armadures actives abans de tesar-les.

En el primer cas l'empalmament haurà d'acomplir tot allò prescrit per a ancoratges
actius, i en el segon haurà de quedar garantit el moviment lliure d'empalmament dins
d'un eixamplament convenient de la beina, al posar en càrrega les armadures.
En qualsevol cas, els empalmaments hauran d'ésser capaços de resistir una càrrega
d'esgotament al menys igual a la de les armadures actives que uneixen.
3.3.4.4.3

Beines

Entenem per beines els tubs metàl·lics destinats a quedar embeguts en la massa del
formigó a fi i efecte de crear els conductes que permetin el tesat de les armadures
actives.
Estaran formats per un floreig d'acer dolç, de dues dècimes de mil·límetre (0.2 mm)
de gruix com a mínim, enrotllat en hèlix i de manera que el tub format quedi amb
corrugacions a la seva superfície exterior que afavoreixin la seva adherència al
formigó i augmentin la seva rigidesa transversal. Excepcionalment, el Director de les
Obres podrà autoritzar la utilització de beines metàl·liques llises, en aquest cas
hauran de tenir un gruix de paret que garanteixi la rigidesa necessària.
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Les beines hauran de presentar una resistència suficient a l'aixafament, de manera
que no es deformin o abonyeguin sota el pes del formigó fresc o l'acció de cops
accidentals. De la mateixa manera seran capaces de suportar el contacte amb els
vibradors interns sense risc de perforació.
En el cas de que s'hagin d'enfilar tendons de gran longitud amb posterioritat al
formigonat, s'empraran beines de calibre immediatament superior a l'especificat per
a la potència donada del tendó, sempre i quan ho aprovi l'Enginyer Director de
l'Obra.
El subministrament i emmagatzematge de les beines es realitzarà adoptant
precaucions anàlogues a les exigides per a les armadures.
3.3.4.4.4

d'acord amb UNE 36100 no acceptant-se un coeficient de gravetat superior a dos (2)
en qualsevol anomalia.
Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies,
a les normes UNE 36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE
36531-73, UNE 36532-72, UNE 36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE
36560-73.
El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats,
ordenar la presa de mostres i l'execució dels assaigs que consideri oportuns, amb la
finalitat de comprovar alguna de les característiques exigides als citats productes.
Els acers laminats per a estructura metàl·lica s'emmagatzemaran de manera que no
quedin exposats a una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni es
taquin de greix, lligants o olis.

Altres accessoris

Els separadors, emprats per a mantenir les armadures en posició, les trompetes
d'empalmament de les beines als ancoratges, els broquets d'injecció, respiralls i
altres accessoris utilitzats per a formigó pretesat seran els propis de cada sistema i
hauran de ser aprovats pel Director de les Obres.

3.3.4.6

ACERS INOXIDABLES PER A APARELLS DE RECOLZAMENT

Els acers inoxidables a emprar en suports seran emmotllats d'un dels tipus F.8401,
F.8402 o F.8403 definits a la Norma UNE 36257-74.
3.3.4.5

ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

Els límits màxims en la seva composició química s'ajustaran a allò indicat a la
taula 254.1 del PG3.

Es defineixen com a acers laminats per a estructures metàl·liques els subministrats
en xapes o tubs que corresponguin al tipus A-52 en grau d, definits a la Norma UNE
36080-73.

Les característiques mecàniques mínimes acompliran allò especificat a la taula
254.2 del PG3.

Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de
laminació.

Els valors d'aquestes característiques mecàniques es refereixen al material després
d'haver estat sotmès al tractament tèrmic que s'especifica a continuació.

Els acers laminats per a estructures metàl·liques presentaran les característiques
mecàniques que s'indiquen a la taula 250.2 del PG3. Aquestes característiques es
determinaran d'acord amb les Normes UNE 7262, UNE 7277, UNE 7290 i UNE
7292.

Les peces construïdes amb aquests acers a utilitzar en suports hauran de sotmetre's
a un tractament de recuit a les temperatures indicades a la taula 254.3 del PG3.
Les característiques mecàniques es determinaran d'acord amb les normes UNE
7017, UNE 7262 i UNE 7290.

Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels
assaigs de recepció.
Les xapes A-52d hauran de disposar d'un certificat de control amb indicació del
nombre de colada i característiques físiques i químiques demostratives del seu tipus,
incloent resistència.

3.3.5 MATERIALS PER A ENCOFRATS
3.3.5.1

Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278 mitjançant
control perifèric i per quadrícula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau A
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Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà
ben dessecada a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de
fongs.

3.3.6
3.3.6.1

3.3.6.1.1

MATERIALS PER A L’ADEQUACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY
MATERIALS PER A TERRAPLENS I REBLIMENTS LOCALITZATS

necessari però, definir de manera objectiva i quantificada les característiques
mínimes que ha de complir aquest material per considerar-lo com a terra vegetal.
Les qualitats actuals d'aquestes terres vegetals queden fixades pels anàlisis de sòl
realitzats i que es donaran a conèixer a l'Adjudicatari.
S'entén per terra vegetal la barreja de sorra, llim, argila i matèria orgànica junt amb
els microorganismes corresponents.
En aquest sentit, a continuació es defineixen els paràmetres i els seus llindars
màxim i
mínim que ha de complir un material per a considerar-lo apte com a suport i pel
desenvolupament de vegetació:

Consideracions generals.

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sòls o materials
granulars constituïts per productes que no continguin matèria orgànica
descomposta, fems, arrels, rizomes de canya, terra vegetal o qualsevol altre matèria
similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions
realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb
l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. Les condicions mínimes
exigibles són les establertes a l’O.M de 16 de maig de 2002.

- Textura:
El llindar de valors està en una textura:

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com
a tolerables o adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus
seleccionat o admesos per l’O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el
corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al projecte i especificacions del PG3.
En el cas d’utilització sòl tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les
següents especificacions:





Complir les especificacions de sòl seleccionat, segons el PG3.
Equivalent de sorra més gran de 30.
L’índex de plasticitat serà zero.
CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal.

La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE
sigui inferior als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE.
3.3.6.2

TERRA VEGETAL

-

Franca
Argilosa - sorrenca
Sorrenca - franca

- Granulometria:

Les terres vegetals són posades a disposició de l'Adjudicatari pel Promotor a través
de la Direcció de l'Obra.
A efectes d'aquest Protocol s'entén com a terra vegetal la capa superficial del
terreny amb unes propietats físiques i químiques que permeten l'existència de
vegetació herbàcia de tipus permanent i susceptible de recolonització natural. És

Els elements grollers de més de 5 cm de diàmetre han de ser inferiors al 25%.
- Composició química:
pH .

.
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Matèria orgànica . .
.
Conductivitat - Sal (Cee). .
Sodi intercanviable .
.
Nivell de Carbonats .
.
Concentració de metalls pesats
Nitrogen total .
Relació C/N. .
.
Fòsfor assimilable
Potassi assimilable
Clorurs. . . .
.
Magnesi
. .
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tots aquests adobs estaran raonablement exempts d'elements estranys i,
singularment, de vidres, de plàstics i de llavors de males herbes. És aconsellable,
en aquesta línia, l'ús de productes elaborats industrialment.
S'evitarà, en tot cas, l'ús de fems de palla o poc fets.

> 0,5% (s.m.s.)
< 4 dS/cm
<15%
< 30%
Dintre dels límits
admissibles segons la
legislació vigent
0,1 %
aprox. 20
> 5 ppm
> 200 ppm
< 138 ppm
aprox. 52 ppm

La utilització d'adobs diferents als ressenyats aquí només podrà fer-se amb la
prèvia autorització de la Direcció de l'Obra.

3.3.6.3.1

pH: El llindar superior no és aplicable quan s'afectin grans extensions de terreny
halòfils amb elevat pH i que constitueixen el suport natural de la vegetació local.
Cee: conductivitat elèctrica a l’extracte de saturació.

En cas de que la terra vegetal presentés paràmetres situats per sota dels valors
indicats, aquests s'hauran de corregir mitjançant l’addició de matèria orgànica,
adobs químics, activadors bacterians, etc...
Els canons d'acceptació que s'han considerat, són els següents:

Fems

És el conjunt de defecacions sòlides i líquides del bestiar, barrejat amb la palla
component del llit, que han sofert un procés de fermentació natural superior a un
any de duració, i que presenten un aspecte de massa humida i fosca, sense que es
manifesti cap prestigi dels materials d'origen.
Serà condició indispensable que el fem hagi estat sotmès a una completa
descomposició aeròbica, amb una temperatura interna sempre inferior a 60 oC. i
superiors a 25 oC.
La composició mitjana del fem, amb un error inferior al 10% serà de:
Nitrogen
. .
. .
Fosfòric
. .
. .
Potassa
. .
. .
Rendiment de l'humus

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

0,65%
0,40%
0,70%
10%

- Composició granulomètrica de la terra fina:
Sorra .
Llim i argila
Humus .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

La densitat mitja del fem serà com a mínim de 650 Q/m3. La proporció de matèria
seca estarà compresa entre el 23 i el 33%.

60-75%
10-20%
4-10%

Aquests percentatges corresponen a una terra franca bastant sorrenca. Índex de
plasticitat menor de 8.

No s'admetrà que el fem que no s'hagi barrejat o estès en el sòl s'exposi
directament als agents atmosfèrics més de 24 hores des del seu transport a peu
d'obra.

3.3.6.3

3.3.6.3.2

ADOBS ORGÀNICS

Es defineixen com adobs orgànics les substàncies orgàniques la descomposició de
les quals, provocada per microorganismes del sòl, resulta un aportament d'humus i
una millora en la textura del sòl.

Compost

Procedent de la descomposició controlada de restes vegetals durant un temps no
inferior a un any, o del tractament industrial de les brosses de la població. El seu
contingut en matèria orgànica serà superior al 40% i en matèria orgànica oxidable al
20%.
3.3.6.3.3

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

Humus

25
Plec de prescripcions tècniques
Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1

Procedent de fem o de compost. Serà de color molt fosc, pulverulent i solt, untós al
tacte, i amb el grau d'humitat necessari per a facilitar la seva distribució i evitar
apilaments. El seu contingut en nitrogen serà aproximadament del 14%.

3.3.6.3.4

3.3.6.5.1

Esmenes húmiques

Les esmenes húmiques, que produeixen efectes beneficiosos en els sòls
compactes com en els solts, es faran amb els mateixos materials ressenyats entre
els adobs orgànics i amb torba.

Llots de depuradora

Compost procedent de la descomposició aeròbica dels fangs provinents de les
estacions depuradores d'aigües residuals que no continguin elements pesats. El
seu contingut en matèria orgànica serà superior al 40% i en matèria orgànica
oxidable serà superior al 15%.
3.3.6.4

Es defineix com esmena l'aportació de substàncies que millorin la condició física del
sòl.

ADOBS MINERALS

Es defineixen com adobs minerals els productes que proporcionen al sòl un o més
elements fertilitzants. Hauran d'ajustar-se amb tot a la legislació vigent (Ordres
Ministerials de 20 de juny de 1950 i de 19 de juliol de 1955 i qualsevol altre que
poguessin dictar-se posteriorment).
Els adobs inorgànics que es fan servir hauran de provenir de firmes reconegudes i
amb prestigi dins del ram i es presentaran convenientment dins de sacs i precintats.
Qualsevol adob que pretengui fer-se servir haurà de ser prèviament aprovat i
autoritzat per la Direcció Facultativa.
Els adobs minerals que podran fer-se servir seran:

3.3.6.5.2

Esmenes calcàries

Per a esmenes calcàries s'utilitzaran els recursos locals acostumats, ciuts-cal,
crusos-calcàries molgudes o qualsevol altre substància que reuneixi les condicions
segons el parer de la Direcció d’Obra.
3.3.6.5.3

Esmenes de compacitat del sòl

La sorra emprada com esmena per a disminuir la compacitat de sòls, no haurà de
tenir arestes vives; s'utilitzarà preferentment sorra de riu poc fina i es rebutjaran les
sorres procedents de picaments.

3.3.7

MATERIALS PER A BIOENGINYERIA

3.3.7.1 MALLES ORGÀNIQUES

- Nitrogenats: Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat càlcic,
amoníac i urea, nitrosulfat amònic.
- Fosforats: Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatit) i escòries
thomas.

Les malles orgàniques són geoproductes degradables per a revestiment de
talussos que proporcionen una protecció temporal contra l’erosió superficial i ajuden
a l’establiment de la vegetació. Els materials de fibres naturals més utilitzats en
tècniques de revestiment són d’origen vegetal: coco, espart, iute, palla, cel·lulosa,
residus forestals, etc.

- Potàssics: Clorur i sulfat potàssic, sals brutes i cendres vegetals.
3.3.7.1.1Geomalles de iute

- Càlcics: Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic, espuma de sucrera.
L'adob mineral a emprar en la hidrosembra serà del tipus 10-20-10 d'alliberament
lent a raó de 500 Qg/ha.
3.3.6.5

ESMENES

Geoproducte d’enginyeria constituït per una estructura plana o malla regular
oberta, composta per fibres naturals de iute. Està format per elements resistents
a la tracció, integralment connectats, les unions dels quals poden haver-se
realitzat per extrusió, lligada o entrellaçat, i les obertures dels quals són més
grans que els seus elements constructius.
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Es presenta en rotllos i s’usen per estabilitzar talussos i per al control de l’erosió.
La malla manté el sòl al seu lloc en terrenys inclinats, i la seva estructura en forma
de petits dics crea un medi estable per al desenvolupament de llavors, evitant que
la pluja forta arrossegui les plantes i la terra solta.
Les malles de iute combinen la seva actuació controladora de l’erosió amb la seva
gran capacitat de retenció d’aigua, i amb la seva degradació aporten riquesa
orgànica al sòl. Aconseguint un creixement de la coverta vegetal més ràpid, per a
una solució permanent de l’erosió del sòl.
Composicions i tipologies de les malles de iute:

Composició

iute 100%

Resistència
al
Resistència
Ample
Gramatge
Gruix
trencament
kN/m
estàndar
gr/m2
mm
%
m
DM1

DC2

DM3

DC4

Trama
oberta
%

Capacitat
d’absorció
aigua
(% sobre
pes sec)

292

1,22 cm

2

10

10

8

8

70

300

500

1,22 cm

5

10

7,5

10

10

50

500

732

1,22 cm

6

12

12

10

10

30

500

1000

1,22 cm

8

15

15

10

10

15

600

Han de tenir forma de O o de 7, amb una llargada en el cas dels sòls estàndards
de 15 cm; en el dels sòls solts, superior a 2 mm. Poden ser subministrades
individualment per una instal·lació manual o en cartutxos per a grapadora.
Als sòls durs i rocosos s’han d’utilitzar grapes o claus més resistents o fins i tot
clavilles o piquetes d’acer galvanitzat de diàmetre apropiat.
3.3.7.2 ENTRAMAT LORICATA

Geoproducte d’enginyeria constituït per una estructura modular frontal metàl.lica
d’acer galvanitzat Z275 JO de 2 m d’amplada i 2,3 m d’alçada amb suport per a la
col.locació de troncs de 4 m de llargada; l’estructura incorpora un eix central de
subjecció de diàmetre de 60 mm i 3 m de longitud i una placa base d’ancoratge,
també d’acer galvanitzat Z275 JO. L’estructura incorpora 2 cables d’acer inferiors i
superiors que funcionen com a tensors. El mòdul Loricata també incorpora troncs
de 4 m de longitud de diàmetre de 150-200 mm
Es proporcionen a continuació les dades concretes de dimensionament de
l’estructura:

3.3.7.1.2 Materials auxiliars de fixació
3.3.7.1.2.1

Piquetes de fusta dura

Han de ser suficientment rígides per tal de permetre ser clavades en terreny dur,
amb la base afilada i amb suficient flexibilitat per evitar-ne el trencament. Les
piquetes de fusta en forma de T o de 7 han de tenir una llargada de 15-30 cm o
superior, amb un gruix del tronc superior a 1 cm i una amplada del cap igual o
superior a 3 cm. Les piquetes ha de ser biodegradables en un interval de 2-5
anys.
3.3.7.1.2.2

Grapes d’acer

Vista lateral i frontal de l’estructura modular de la Loricata, amb dimensions.
1
2

DM: Direcció màquina.
DC: Direcció Creuada.
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3.3.8
3.3.8.1

MATERIALS PER A SEMBRA I HIDROSEMBRA
0,662
llavors K = --------------------------------------Na+ - 0,32 Cl- - 0,43 SO4

INTRODUCCIÓ

L'elecció d'aquests productes i materials es deixa a iniciativa de l'Adjudicatari, que
l'haurà de sotmetre al vist i plau de la Direcció de l'Obra.
Aquests productes són generalment la base de procediment específic de cada
empresa, en aquest sentit l'elecció pot deixar-se a la iniciativa de l'Adjudicatari, que
haurà de detallar-los en la seva oferta.

- El valor del carbonat sòdic residual (CRS), definit per:
CRS = (CO3 + CO3H-) - (Ca++ + Mg++), en els ions s'expressaran en
miliequivalents cada litre, ha de ser menor de 2,5 meql.

Els condicionats previs que s'estableixen són els següents:

De les especificacions anteriors el Director podrà obligar a efectuar l'assaig de les
que consideri oportú.

3.3.8.2

Es podrà admetre per aquest ús qualsevol aigua potable, de qualitat per a reg,
compatible amb l'ús agrícola. En tot cas es comprovarà que no presenti un excés
de sals (CE < 3 dS/m) i no contingui contaminants.

AIGUA

L'aigua utilitzada per les sembres haurà de complir les següents condicions:
- El pH haurà d'estar comprés entre 6 i 8.
- La conductivitat elèctrica a 25 oC haurà de ser menor de 2,5 mmhos/cm
- L'oxigen dissolt haurà de ser superior a 3 mg/l.
- El contingut en sals solubles serà inferior a 2 g/l.
- El contingut de sulfats (SO4), ha de ser inferior a 0.9 g/l, el de clorurs (Cl-) ha
d'estar per sota de 0,9 g/l i el de bor no sobrepassar els 2 mg/l.
- No ha de contenir bicarbonat ferros, àcid sulfhídric, plom, seleni, arsènic, cromats
ni cianurs.
- En quant als organismes patògens, el límit de l'Escherichia coli en 1 cm3 ha de
ser de 10.
- L'activitat relativa del Na+, en les reaccions de canvi del sòl, definida per:
Na+
SAR=
+

Mg++)

/2

- El valor de K. expressant els continguts dels ions en g/l., ha de ser superior a 1,2.
Es diferencien els següents casos:
1. Si (Na+ - 0,60 Cl-)< o, llavors K = 2,04/Cl2. Si (Na+ - 0,60 Cl-)> o, llavors K = 6,62/(Na+ +2,6 Cl-)

3.3.8.3

MULCH

Es defineix com mulch al material d'origen natural o artificial que, utilitzat amb els
demés components de la hidrosembra, redueix les pèrdues d'aigua en el sòl per
evaporació, al descompondre's incorpora elements nutritius utilitzables per les
plantes, disminueix l'erosió hídrica i protegeix les llavors per a afavorir la seva
germinació.
El mulch ha de ser apte per a formar un microclima que afavoreixi el
desenvolupament de la vegetació i protegeixi la superfície del sòl dels agents
erosius (pluja forta, pedregades, vent) i dels ocells. Ha de poder emmagatzemar
aigua i lliurar-la lentament.

no ha de ser superior a 26.
(Ca++

L’aigua a utilitzar per a les hidrosembres i regs de plantacions haurà de ser de
qualitat agronòmica, podent utilitzar com a font sistemes de reg existents en les
proximitats de l’obra (canals, sèquies, pous, hidrants, boques de reg...) o bé
aportant aigua des d’altres indrets mitjançant camions cisternes o utilitzant dipòsits
mòbils.

S'utilitzarà una mescla de fibres vegetals curta i llarga, com per exemple la de palla
i fibra de cel·lulosa procedent de la hidròlisi enzimàtica. Es donarà preferència als
productes comercialitzats dels que se'n coneixen les seves propietats
fisicoquímiques i biològiques.
En funció del pendent de talús a hidrosembrar es garantirà una aportació de mulch
de 100 – 160 gr/m2, repartits al 60% i 40% entre la primera i segona passades.

3. Si (Na+ - 0,60 Cl- -0,48 SO4) < o,
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Es defineix el mulch contemplat com:

productes. Aquesta conformitat no suposarà cap responsabilitat per part de la
Direcció d’Obra en quant als resultats que s'obtinguin per a l'aplicació del producte,
del que en serà plenament responsable el Contractista.



Cel·lulosa: substància insoluble en aigua obtinguda per procediments químics
de les cèl·lules vegetals.



Fenc picat: herba regada i seca que es trosseja per procediments mecànics.

3.3.8.5



Palla de cereal picada: canya de cereal seca i separada del gra que es trosseja
per procediments mecànics.

Serà del tipus NPK, d'alliberament lent, amb un elevat percentatge de P per a
assegurar el ràpid creixement dels sistemes radicals.
Una composició adequada per a un sòl no deficitari podria ser 12:24:12, amb una
dosi mitja de 20 gr/m2. No obstant això, tant la composició com la dosi a aportar
dependrà de les característiques edafològiques.

Qualsevol modificació en el tipus o proporció del mulch haurà de ser autoritzada
expressament per la Direcció d’Obra.
3.3.8.4

Els fertilitzants minerals s'ajustaran les especificacions de la legislació vigent.

ESTABILITZADOR DE SÒL – FIXADOR

3.3.8.6
Són productes que aplicats a la hidrosembra formen una pel·lícula homogènia,
estable i permeable al terreny que hi subjecta la mescla de llavors i mulch.
Els fixadors han de complir les característiques tècniques següents: ser miscibles
amb l'aigua, estables a la llum del sol, no perjudicar la germinació i creixement de
les plantes, i han de ser compatibles amb els fertilitzants.
La mescla d'hidrosembra ha d'incorporar sempre
independentment de la climatologia de la zona a revegetar.

aquest

producte,

Ser productes que al incorporar-se al terreny formin una capa superficial
resistent a l'erosió i d'un gruix semblant al que, raonablement, pugui ser afectat
per aquella.



Utilitzables per polvorització.



No combustibles per polvorització. No tòxics i biodegradables.



Degudament avalats en les seves propietats per assajos estandaritzats.



Resistents a gelades.

El seu ús és complementari a les esmenes orgàniques, aportant els nutrients
encara deficitaris.
S'ha de tenir present que quan s'empri aquest producte, els seu efecte pot durar
fins a tres anys, havent-hi una mineralització del nitrogen del 50% el primer any, del
35% el segon i la resta, al tercer.

Composició de la primera passada d'hidrosembra:
a) Barreja de llavors d’espècies herbàcies de lleguminoses
i de gramínies..
.
.
.
.
.
.

25-40 gr/m2

b) Mulch:

Compatibles amb altres productes que poden reforçar o ampliar el seu camp
d'aplicació, per a que satisfacin les exigències més amplies possibles.



FERTILITZANT LÍQUID ORGÀNIC (FACULTATIU)

3.3.8.7
COMPOSICIÓ I QUANTITATS MÍNIMES DE LA HIDROSEMBRA AMB
BARREJA BASE D’HERBÀCIES (H-1)

Altres condicions que hauran de complir els estabilitzadors són:


FERTILITZANT MINERAL (FACULTATIU)

- en talussos amb pendent 2H:1V (25 º) . .
.
.
- en talussos amb pendent superior a 2H:1V fins a 3H:2V (33 º)
c) Estabilitzador del sòl – Fixador1

Abans de l'inici dels treballs, el Contractista sotmetrà a la conformitat de la Direcció
d’Obra el tipus d'estabilitzador que es farà servir. Necessàriament presentarà una
memòria on s'inclouran els resultats dels assajos que avalin les propietats dels

.

.

20 gr/m2

.

.

.

.

e) Aigua: .

.

.

.

2-4 l/m2

1

.

.

.

.

12-14 gr/m2

.

d) Fertilitzant mineral2 .

.

60-80 gr/m2,
80-90 gr/m2 ,

La dosi indicada correspon a un fixador compost a partir d’una dispersió aquosa
de copolímer d’estirè acrílic. La dosi a aplicar dependrà de la naturalesa del
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producte (natural o sintètic) i d'acord amb les condicions d'ús i recomanacions del
fabricant i la fitxa tècnica que ha d'acompanyar el producte.
2

Fertilitzant mineral: s'aplicarà opcionalment, segons s'hagi realitzant esmena
orgànica o no, usant una dosi mínima de 20 gr/m2 per a un adob tipus 12:24:12

- Depenent de les necessitats de l'obra, pot ser precís fer les comandes de llavor
amb un any d'antelació. D'aquesta forma se'n podrà disposar quan l'execució de
la hidrosembra. Aquesta recomanació també és vàlida per a la plantació d'arbres
i arbusts.

Composició de la segona passada d'hidrosembra:
La composició del tapat serà:
a) Mulch:
- en talussos amb pendent 2H:1V (25 º) . . . . 40-50 gr/m2,
- en talussos amb pendent superior a 2H:1V fins a 3H:2V (33 º) 60-70 gr/m2 ,
b) Estabilitzador del sòl – Fixador

:

c) Aigua: .

2 l/m2

3.3.8.8

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Les llavors seran d'espècies que es puguin trobar fàcilment en el mercat. Es
descartaran aquelles de les què resulti difícil trobar material reproductiu,
substituint-les per espècies anàlogues disponibles en qualsevol casa comercial.

12-14 gr/m2

La dosi orientativa d'una barreja de llavors se situa a l'entorn dels 25 – 40 gr/m2 i es
recomana aplicar de 2-5 llavors/cm2.
Les llavors a fer servir en els diferents tipus de sembres i d'hidrosembres
contemplats en aquest Projecte pertanyen als següents grups:
- Gramínies: seran les responsables de formar una superfície de coberta herbàcia.
- Lleguminoses herbàcies: seran responsables de complementar i equilibrar la
coberta herbàcia anterior i de fixar nitrogen atmosfèric utilitzable per les espècies
vegetals.

LLAVORS

S'utilitzaran llavors certificades. En general, mescles de lleguminoses i gramínies,
anuals o perennes. És aconsellable que en sòls pobres en nitrogen s'hi incorporin
lleguminoses, però en un percentatge inferior o igual al 30% en pes del total de la
barreja de llavors. Per contra, en sòls rics amb nitrogen no és aconsellable incloureles. No és recomanable incloure espècies arbustives i arbòries.
Així també, es recomana que el nombre d'espècies que s'utilitzi en la barreja no
sigui excessiu. Un terme mitjà acceptable és de 6 espècies, de les quals es
procurarà que les "starters", és a dir, les que presenten un elevat poder germinatiu
a curt termini, no superin el 20 % del pes total de la barreja.
S'escolliran espècies presents en el mercat i que la seva barreja, en conjunt,
ofereixi una ràpida germinació, un arrelament vigorós, ràpid desenvolupament, alt
poder de cobertura, període vegetatiu ampli i adaptades a les condicions
climàtiques i edàfiques de la zona.
Les llavors s'emmagatzemaran en condicions adequades, a cobert, protegides de la
pluja i la humitat, de la insolació directa i en un indret ben ventilat.
La comprovació de l'adequació de la mescla de llavors es realitzarà sobre la base
dels següents criteris:
- Les característiques ecològiques del lloc, fonamentalment climatologia i
vegetació “indicadora”, són les que marcaran la pauta per a seleccionar aquelles
espècies que millor s'adaptin a cada entorn.

- Altres herbàcies: la seva funció és augmentar la diversitat de l'agrupació vegetal
a instal·lar.
- Llenyoses: seran responsables del recobriment arbori i arbustiu dels talussos.
Les llavors hauran de pertànyer a les espècies indicades en el Projecte, reuniran
les condicions generals de l'apartat anterior i, a més a més, les següents:
- Les llavors procediran de cases acreditades i seran de l'espècie botànica
escollida. Per a totes les partides de llavors s'exigirà el certificat oficial de
garantia d'origen, puresa, capacitat germinativa i sanitari, el qual ha d'oferir
garanties suficients a judici de la Direcció d’Obra.
- L'origen de la llavor serà preferentment la traça o les seves rodalies.
- El pes de la llavor pura viva, continguda en cada lot, no serà inferior al 80% del
pes del material envasat.
- La capacitat germinativa serà superior al 95% per a les plantes herbàcies; en el
cas de les llenyoses es considerarà acceptable el percentatge admès en la
pràctica forestal (80%).
-

Estaran lliures de malalties o plagues i no representaran signe d'haver-les sofert.
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- Cada espècie haurà de ser subministrada en envàs individual segellat, o en sacs
cosits, amb les indicacions suficients per certificar les característiques de la
llavor.
- Les llavors seran reconegudes abans del seu ús, per la Direcció d’Obra, sense
l'aprovació de la qual no podran ser sembrades.
Els anàlisis i comprovacions s'efectuaran segons el Reglament de l'Associació
Internacional d'Assajos de Llavors, que en l'Hemisferi Nord entrà en vigor el dia 1
de juliol de 1960. Es refusaran els lots de llavors amb els valors inferiors als exigits
en les condicions anteriors.
3.3.8.9

Adobs orgànics

Es defineixen com adobs orgànics les substàncies orgàniques la descomposició de
les quals, provocada per microorganismes del sòl, resulta un aportament d'humus i
una millora en la textura del sòl.
Tots aquests adobs estaran raonablement exempts d'elements estranys i,
singularment, de vidres, de plàstics i de llavors de males herbes. És aconsellable,
en aquesta línia, l'ús de productes elaborats industrialment.
S'evitarà, en tot cas, l'ús de fems de palla o poc fets.
La utilització d'adobs diferents als ressenyats aquí només podrà fer-se amb la
prèvia autorització de la Direcció d'Obra.
3.3.8.9.1.1

Fems

És el conjunt de defecacions sòlides i líquides del bestiar, barrejat amb la palla
component del llit, que han sofert un procés de fermentació natural superior a un
any de duració, i que presenten un aspecte de massa humida i fosca, sense que es
manifesti cap prestigi dels materials d'origen.
Serà condició indispensable que el fem hagi estat sotmès a una completa
fermentació anaeròbica, amb una temperatura interna sempre inferior a 45 oC i
superiors a 25 oC.
La composició mitjana del fem, amb un error inferior al 10% serà de:
Nitrogen
Fosfòric
Potassa

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.

.

.

.

10%

La densitat mitja del fem serà com a mínim de 650 Kg/m3. La proporció de matèria
seca estarà compresa entre el 23 i el 33%.
No s'admetrà que el fem que no s'hagi barrejat o estès en el sòl s'exposi
directament als agents atmosfèrics més de 24 hores des del seu transport a peu
d'obra.
3.3.8.9.1.2

Compost

Procedent de la fermentació de restes vegetals durant un temps no inferior a un
any, o del tractament industrial de les brosses de la població. El seu contingut en
matèria orgànica serà superior al 40% i en matèria orgànica oxidable al 20%.

ADOBS

3.3.8.9.1

Rendiment de l'humus

.
.
.

.
.
.

.
.
.

0,65%
0,40%
0,70%

3.3.8.9.1.3

Humus

Procedent de fem o de compost. Serà de color molt fosc, pulverulent i solt, untós al
tacte, i amb el grau d'humitat necessari per a facilitar la seva distribució i evitar
apilaments. El seu contingut en nitrogen serà aproximadament del 14%.
3.3.8.9.1.4

Llots de depuradora

Compost procedent de la descomposició aeròbica dels fangs provinents de les
estacions depuradores d'aigües residuals que no continguin elements pesats. El
seu contingut en matèria orgànica serà superior al 40% i en matèria orgànica
oxidable serà superior al 15%.
3.3.8.9.2 Adobs minerals
Es defineixen com adobs minerals els productes que proporcionen al sòl un o més
elements fertilitzants. Hauran d'ajustar-se amb tot a la legislació vigent (Ordres
Ministerials de 20 de juny de 1950 i de 19 de juliol de 1955 i qualsevol altre que
poguessin dictar-se posteriorment).
Els adobs inorgànics que es fan servir hauran de provenir de firmes reconegudes i
amb prestigi dins del ram i es presentaran convenientment dins de sacs i precintats.
Qualsevol adob que pretengui fer-se servir haurà de ser prèviament aprovat i
autoritzat per la Direcció Facultativa.
Els adobs minerals que podran fer-se servir seran:
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- Nitrogenats: Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat càlcic,
amoníac i urea, nitrosulfat amònic.
- Fosforats: Superfostats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatit) i escòries
thomas.
- Potàssics: Clorur i sulfat potàssic, sals brutes i cendres vegetals.
- Càlcics: Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic, espuma de sucrera.

Vivaç: vegetal no llenyós, que dura diversos anys. Als efectes d'aquest Plec, les
plantes vivaces s'assimilen als arbusts i mates quan assoleixen les seves
dimensions i les mantenen al llarg de tot l'any: als arbusts que superen el metre
d'alçada, i a les mates quan s'aproximen a aquesta xifra.

L'adob mineral a emprar en la hidrosembra serà del tipus 10-20-10 d'alliberament
lent a raó de 500 Kg/ha.

Biennal o bianual: que viu durant dos períodes vegetatius: en general, plantes que
germinen i donen fulles el primer any i floreixen i fructifiquen el segon.

3.3.8.10

Entapissant: vegetal de petita alçada que, plantat en una certa densitat, cobreix el
sòl completament amb les seves tiges i amb les seves fulles el primer any, i
floreixen i fructifiquen el segon.

ESMENES

Es defineix com esmena l'aportació de substàncies que millorin la condició física del
sòl.

Anual: planta que completa en una any el seu cicle vegetatiu.

Esqueix: fragment de qualsevol part d'un vegetal, i de mida petita, que es planta
per que faci arrels i es desenvolupi.

3.3.8.10.1 Esmenes húmiques
Les esmenes húmiques, que produeixen efectes beneficiosos en els sòls
compactes com en els solts, es faran amb els mateixos materials ressenyats entre
els adobs orgànics i amb torba.

Gleva: porció de terra coberta de gespa, molt travada per les arrels, que es talla
generalment en forma rectangular per a col·locar-la en un altre lloc.
3.3.9.2

PROCEDÈNCIA

3.3.8.10.2 Esmenes calcàries
Per a esmenes calcàries s'utilitzaran els recursos locals acostumats, ciuts-cal,
crusos -calcàries molgudes- o qualsevol altre substància que reuneixi les
condicions segons el parer de la Direcció d'Obra.

3.3.9
3.3.9.1

MATERIALS PER A PLANTACIONS
DEFINICIONS

Les dimensions i característiques que s'assenyalen en les definicions d'aquest
article són les que han de tenir les plantes una vegada desenvolupades, i no
necessàriament en el moment de la plantació.
Arbre: vegetal llenyós, que assoleix 5m d'alçada o més, no es ramifica des de la
base i posseeix una tija principal, anomenada tronc.
Arbust: vegetal llenyós que, com a norma general, es ramifica des de la base i no
assoleix més de 5m d'alçada.

Coneguts els factors climàtics de la zona objecte del Projecte i els vegetals que han
de ser plantats, s'han de definir una sèrie d'aspectes relacionats amb el lloc de
procedència d'aquests vegetals:
- Aquelles espècies que puguin presentar una elevada variabilitat local de
genotipus i tendències a la hibridació (gènere Quercus i Populus principalment)
principalment) hauran de ser produïts a partir de llavors o fragment de planta
procedents de la traça o les seves rodalies. Al quadre resum sobre les espècies
a utilitzar en els treballs de plantació (article 3.4.10.6.3.) s'indiquen aquelles que
preferiblement han de procedir de les proximitats de l'àrea del projecte.
- La resta de les espècies podran ser comprades a vivers oficials o comercial
acreditat, sempre i quan el seu lloc de procedència presenti unes condicions
climàtiques semblants a les de la zona de plantació. Es prioritzarà el
subministrament de llavor o planta amb origen a les rodalies de l’àmbit o lloc de
procedència de les comarques afectades.
Tota recepció anirà acompanyada d'una nota indicant la procedència de la llavor o
element vegetal emprat en la multiplicació de la planta, el nom i la situació
geogràfica del viver (clima, sòl, altitud, substrat emprat).

Mata: arbust d'alçada inferior a 1m.
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3.3.9.3

CONDICIONS GENERALS

Les plantes pertanyeran a les espècies, subespècies, varietats o cultius assenyalats
en el present Plec i reuniran les condicions d'edat, grandària, desenvolupament,
forma de cultiu i de trasplantament que s'indiquin.

Excepte el cas de les espècies que es plantin amb arrel nua, s'utilitzarà només
planta en envàs semirígid (plàstic, forestpot, etc.). Es prohibeix l’ús de la bossa de
polietilè o de qualsevol altre material flexible.

Les plantes subministrades tindran un sistema radical en el que s'hagin
desenvolupat les arrels suficients per a establir aviat un equilibri amb la part aèria.

L'envàs de la planta haurà de tenir una capacitat mínima de 250 cc, que serà de
300 cc pel cas d'espècies del gènere Quercus. Així també, els envasos seran
acanalats per evitar l'espiralització de les arrels i disposaran d'un sistema
d'autorepicament.

Les plantes estaran ramificades des de la base, quan aquest sigui el seu port
natural; en les coníferes, a més, les branques aniran proveïdes abundantment de
fulles.

L'alçada de la planta ha de complir les condicions següents:
Alçada < 1,5 vegades l'altura del contenidor
Alçada < 5 vegades el diàmetre del contenidor

Seran refusades les plantes:
- Que en qualsevol dels seus òrgans o la seva fusta sofreixin, o puguin ser
portadores de plagues o malalties.
- Que hagin estat cultivades sense espai suficient.
- Que hagin sofert creixements desproporcionats, per haver estat sotmeses a
tractaments especials per altres causes.
- Que portin en el pa de terra plàntules de males herbes.
- Que durant l'arrabassament o el transport hagin sofert danys que afectin a
aquestes especificacions.
- Que no vinguin protegides per l'apropiat embalatge.
La Direcció d’Obra podrà exigir un certificat que garanteixi tots aquests requisits, i
refusar les plantes que no els reuneixin.
El Contractista encarregat del subministrament de la planta estarà obligat a
substituir totes les plantes refusades i aniran a càrrec seu les despeses
ocasionades per les substitucions, sense que el possible retard produït pugui
repercutir en les operacions i en el terme d'execució dels treballs de plantació.
3.3.9.4

CRITERIS DE QUALITAT DE PLANTA

No s'admetran plantes total o parcialment dessecades.
El sistema radicular ha de ser equilibrat, amb arrels principals no enrotllades ni
espiralitzades.
El coll de l'arrel ha de ser fort i no presentar danys ni estrangulacions.
No s'acceptaran plantes que no presentin arrels secundàries o que estiguin
amputades.
Les plantes no han de presentar símptomes de malalties o paràsits i amb absència
de ferides cicatritzades, branques trencades o seques, etc. (s'assegurarà que
compleixin la normativa fitosanitària vigent). Absència de signes visibles de
deficiències nutricionals o de fitotoxicitat.
Acícules més recents no danyades.
Les fulles i arrels han de presentar una bona turgència.
Les plantes no han de manifestar símptomes de rescalfament, fermentació o de
podridura a causa de l'emmagatzematge i/o transport.
És preferible que les plantes siguin micorizades.
3.3.9.5

Les plantes hauran de disposar de certificat de l'origen i/o de la procedència. Les
espècies incloses en Reial Decret 289 de 2003, de 7 de març (BOE 58 ) pel qual es
regula la comercialització de materials forestals de reproducció, hauran d'anar
acompanyades del document que acrediti la procedència del seu material de
reproducció fent explícita referència del número de lot i etiquetes oficials.

3.3.9.5.1

CONDICIONS ESPECÍFIQUES
Plantes per a plantacions forestals

Totes les plantes han de mantenir una adequada relació sistema aeri/sistema
subterrani i no presentar símptomes de cap malaltia.
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3.3.9.5.1.1

Naturalesa del substrat. Planta en contenidor

Un document certificant la composició dels substrat en el que s'han criat les plantes
haurà de ser facilitat pel viverista.

- Ramificades i guarnides des de la base, i capaces de conservar aquests
caràcters amb l'edat.
- De fulles persistents i/o estructura compacte.

La composició serà equivalent a:
- Torba tota la fibra llarga 50%.

- Han de ser espècies, subespècies i varietats autòctones de la zona.

- Compost d'escorça de pi marítim o de pinassa 50%, en el que la granulometria
estarà compresa entre 0,5 i un 1,5 cm assegurant una porositat mínima del 80%.

3.3.9.5.2.2

Qualsevol altra composició haurà de sotmetre's al vist i plau del Director d’Obra.

Els arbres destinats a ser plantats formant pantalles reuniran les següents
característiques:

La crisi de trasplantament es suporta millor si la planta ha estat sotmesa a una fase
d'enduriment en la qual es redueix al mínim el subministrament d'aigua. Aquesta
fase d'enduriment ha de començar al viver, com a mínim, 3 o 4 mesos abans de la
seva plantació.
3.3.9.5.1.2

-

El contenidor serà del tipus sense fons i cilíndric (tipus Forest-pot).
El contenidor es situarà a una mínim de 10 cm del sòl deixant una capa d'aire que
provoqui l'auto-repicat.
L'alçada del contenidor estarà compresa entre 17 i 20 cm
La secció del contenidor serà superior o igual a 20

3.3.9.5.2

-

Tipus de contenidor

La densitat de cunetes serà de l'ordre de 220

-

Plantes per pantalles vegetals

Tronc recte i alçada no inferior a 2 m.
Ramificades i guarnides des de la base, i capaces de conservar aquests
caràcters amb l'edat.
De fulles persistents i estructura compacta.
En el cas dels Cupressus aquests seran d'una varietat tipus "horizontalis" o
semblant caracteritzada per presentar una forma no fusiforme.

3.3.9.5.3

Gleves

Les gleves reuniran les següents condicions:

cm2.

- Gruix uniforme, no inferior a 4 cm

plantes/m2.

- Amplada mínima, 30 cm; longitud superior a 30 cm
- Hauran estat segats regularment durant els dos mesos abans de ser tallats.

Plantes per a plantacions desenvolupades

Són plantes més desenvolupades que les anteriors i que compleixen una finalitat
estètica (plantacions de rotondes), funcional (plantacions de mitjanes, vegetació
filtrant o de pantalles vegetals), etc.

- No hauran rebut tractament herbicida en els 30 dies precedents.
- Hauran estat tallats dintre de les 24 hores anteriors a la seva posada en obra; en
temps fresc o humit aquest termini pot ampliar-se fins a dos o tres dies.
- Temperatura inferior a 40oC, mesurada en el centre del bloc que formin i abans
de ser descarregats.

3.3.9.5.2.1 Arbusts per a la formació de barreres de fixació de contaminants i
barreres visuals

3.3.9.6

Reuniran les següents característiques:
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- Tota planta que presenti l'arrel principal formant un angle igual o inferior a 135º
amb la tija no serà admesa.
- Condicions sanitàries:
La taula següent dóna per a alguns gèneres els defectes que fan que una planta
quedi exclosa:
CRITERIS D'EXCLUSIÓ DE PLANTES
DEFECTES/GÈNERE

Cupressus

Pinus

Quercus

Populus

Planta amb ferides no cicatritzades

*

*

*

*

Plantes en part o totalment seques

*

*

*

*

Tija amb forta curvatura

*

Tija múltiple

*

*

Planta que té varis ulls mestres

*

*

Tija sense ull mestre sa

*

*

Ramificació insuficient

*

Fulles tendres en mal estat

*

*

Coll d'arrel danyat

*

*

*

Arrel principal enrotllada

*

*

*

Sense arrels secundàries o
amputades

*

Danys per malaltia

*

Plantes amb indicis rescalfament, fermentació o humitat

*

*

S'ha de fer una bona planificació del transport i de la plantació. El transport ha de
tenir lloc com més ràpid millor. El subministrament de la planta a l'obra serà amb
vehicles oberts, degudament immobilitzades i recobertes amb material de protecció
per evitar possibles cops, ferides, deshidratació, etc.
3.3.9.8

RECEPCIÓ DE LA PLANTA A L'OBRA

Amb la finalitat de la recepció de les plantes es pugui realitzar de manera
convenient el Contractista responsable del subministrament de la planta previndrà
al Director d’Obra almenys 48 hores abans, de l'arribada de planta.
La planta serà recepcionada per a cada enviament i en l'hora següent a la seva
arribada per tal d'evitar el seu secament.

*

Cada recepció donarà lloc a un document firmat per les dues parts.

*

Un cop la planta hagi estat recepcionada a l'obra, l'empresa encarregada de
realitzar les operacions de plantació serà l'empresa responsable del manteniment i
l'estat de la planta.

*

Aquesta responsabilitat implica:
- la correcta plantació
*

*

*

*

*

*

*

*

*

- en el supòsit que les plantacions no s'efectuïn el mateix dia de la recepció de les
plantes, aquestes es situaran en llocs d’aplec provisional i rebran un
manteniment adequat. Les baixes produïdes per manca de manteniment durant
aquest període seran responsabilitat del contractista i tindran que ser
substituïdes.
L'Adjudicatari serà responsable de retirar de l'obra els lots no admesos i procedir a
la seva substitució.
Les plantes per tal de ser recepcionades han de complir com a mínim les següents
característiques relacionades amb la seva presentació:

No serà acceptat el lot que presenti plantes no admissibles en una proporció
superior al 5 %.

 Plantes de 1 o 2 sabes en sistema tipus "Forest pot":
Aquestes plantes hauran d'haver experimentat l'autorepicat de l'arrel pivotant.

3.3.9.7

SUBMINISTRAMENT D'ESPÈCIES VEGETALS

En el subministrament d'espècies vegetals, cada planta (arbres, arbusts i plantes
herbàcies) ha de verificar les descripcions de l'etiqueta identificativa. També el seu
subministrament tindrà lloc en condicions correctes.

Presentaran una
d'espiralització.
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A l’extreure la planta del contenidor, el pa d'arrels ha de ser compacte i
homogeni de manera que no es deteriori en el procés d'extracció.
Per a cada lot s'examinaran un mínim de 25 plantes, en que es destinarà
contenidor i es fixarà el compliment de les condicions del plec. En lots molt grans
el nostre percentatge pot arribar al 6 per mil.

Només es subministrarà planta amb arrel nua en les èpoques en les quals sigui
possible la seva plantació (hivern). Fora d'aquesta època totes les espècies
indicades al present plec hauran de ser presentades amb diferents tipus de
contenidors o pa de terra.
Per a cada lot s'examinaran un mínim de 25 plantes, en que es destinarà
contenidor i es fixarà el compliment de les condicions del plec. En lots molt grans
el nostre percentatge pot arribar al 6 per mil.

 Plantes en torreta o contenidor:
L'alçada de la planta serà inferior a dues vegades la del contenidor i a sis
vegades el seu "diàmetre mig".

El període de plantació ha de respondre a l'òptim fisiològic de la planta. En la
zona del Projecte, la primavera i la tardor.

Un lot de plantes en contenidor criat en viver en les mateixes condicions
(substrat, fertilització, reg...), dóna un lot homogeni (en particular pel que fa al
desenvolupament radical).

La plantació es realitzarà en un terreny preparat amb antelació suficient: subsolat
durant l'estiu o tardor i obertura de clots almenys un mes abans de la plantació.

No s'admetran les plantes amb una arrel pivotant sense ramificacions
secundaries.

L'Adjudicatari organitzarà l'aprovisionament de manera que en el temps entre
l'arribada de les plantes i la seva plantació no sigui superior a cinc dies.

Per a cada lot s'examinaran un mínim de 25 plantes, en que es destinarà
contenidor i es fixarà el compliment de les condicions del plec. En lots molt grans
el nostre percentatge pot arribar al 6 per mil.

3.3.9.9

En particular convé controlar la presència eventual d'encreuament d'arrels.

La funció dels aspres o tutors, vents i altres elements de suport és la d'ancorar i
mantenir en posició vertical els arbres acabats de plantar, per evitar que siguin
tombats pel vent.

 Plantes amb pa de terra:
Presentaran el pa de terra convenientment protegit mitjançant algun material
porós com palla, geotèxtil, guix, etc. En el cas d'exemplars de gran dimensió, si
es necessària una poda de compensació aquesta es farà de manera que
conservi al màxim la forma de l'espècie.
Per a cada lot s'examinaran un mínim de 25 plantes, en que es destinarà
contenidor i es fixarà el compliment de les condicions del plec. En lots molt grans
el nostre percentatge pot arribar al 6 per mil.
 Plantes amb arrel nua:

MATERIAL PER A ASPRAR

L'aspre pot ser metàl·lic, d'acer, d'alumini, de fusta d'acàcia, de castanyer o de
bambú. Quan l'aspre sigui de fusta, aquesta ha de ser tractada per a resistir els
efectes deguts a la intempèrie, les plagues i les malalties.
3.3.9.10

PROTECTORS DE PLANTA

Protectors individuals perforats per a plantes de mida petita, per a protecció física
enfront a danys d’animals. A més fa que les plantes creixin rectes a l’interior del tub.
El protector cinegètic pot ser un tub de plàstic reixat o un tub de plàstic perforat,
rígid, fort i de llargada variable, de fàcil col·locació.

Es podran rebre plantes amb arrel nua sempre i quan es tracti d'espècies que
suportin aquest tipus de tractament. En general seran susceptibles d'aquest tipus
de tractament els arbres i/o arbusts de fulla caduca amb aturada vegetativa
durant l'hivern.
En el cas d'arbres grans en els que sigui necessària una poda per compensar la
relació part aèria/subterrània, aquesta es realitzarà de manera que conservi la
forma natural de l'espècie.

3.3.9.11

PROTECTORS D’ESCOSSELL

Protector d’escossell de tipus fibra de jute, palla o coco, que impedeix el
desenvolupament de la vegetació herbàcia i augmenta la humitat disponible per al
desenvolupament de la planta.
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3.3.9.12

TUB-JARDINERA
- El valor del carbonat sòdic residual (CRS), definit per:

Tub de material plàstic de 0,80 m de diàmetre i 0,75 m de longitud, tipus
RootBlock, per a posar verticalment dins el forat de plantació, amb la finalitat que
actuï de jardinera protectora de la invasió dels rizomes de canya.

CRS = (CO3 + CO3H-) - (Ca++ + Mg++), en els ions s'expressaran en miliequivalents
cada litre, ha de ser menor de 2,5 meql.

3.3.9.13

De les especificacions anteriors el Director podrà obligar a efectuar l'assaig de les
que consideri oportú.

AIGUA PER A REGS DE PLANTACIONS

L'aigua utilitzada per al reg de plantacions haurà de complir les següents
condicions:

Es podrà admetre per aquest ús qualsevol aigua potable, de qualitat per a reg,
compatible amb l'ús agrícola. En tot cas es comprovarà que no presenti un excés
de sals (CE < 3 dS/m) i no contingui contaminants.

- El pH haurà d'estar comprés entre 6 i 8.

L’aigua a utilitzar per als regs de plantacions i de manteniment haurà de ser de
qualitat agronòmica, podent utilitzar com a font sistemes de reg existents en les
proximitats de l’obra (canals, sèquies, pous, hidrants, boques de reg...) o bé
aportant aigua des d’altres indrets mitjançant camions cisternes o utilitzant dipòsits
mòbils.

- La conductivitat elèctrica a 25 oC haurà de ser menor de 2,5 mmhos/cm
- L'oxigen dissolt haurà de ser superior a 3 mg/l.
- El contingut en sals solubles serà inferior a 2 g/l.
- El contingut de sulfats (SO4), ha de ser inferior a 0,9 g/l, el de clorurs (Cl-) ha
d'estar per sota de 0,9 g/l i el de bor no sobrepassar els 2 mg/l.
- No ha de contenir bicarbonat ferros, àcid sulfhídric, plom, seleni, arsènic, cromats

3.3.10 OBRES COMPLEMENTÀRIES

ni cianurs.
- En quant als organismes patògens, el límit de l'Escherichia coli en 1 cm3 ha de
ser de 10.

Na+
no ha de ser superior a 26.
(Ca++ + Mg++) / 2
- El valor de K. expressant els continguts dels ions en g/l, ha de ser superior a 1,2.
Es diferencien els següents casos:

SENYALITZACIÓ VERTICAL DE CODI.

S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents:
- advertència de perill (tipus P)

- l'activitat relativa del Na+, en les reaccions de canvi del sòl, definida per:
SAR=

3.3.10.1

-

reglamentació (tipus R)

-

indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació

Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran
allò especificat a l'Article 701 del PG-3 tal com ve a Orden FOM/534/2014, de 20
de març per la que s’aprova la norma 8.1-IC de senyalització vertical de la
Instrucció de carreteres

1. Si (Na+ - 0,60 Cl-)< o, llavors K = 2,04/Cl2. Si (Na+ - 0,60 Cl-)> o, llavors K = 6,62/(Na+ +2,6 Cl-)
3. Si (Na+ - 0,60 Cl- -0,48 SO4) < o,
0,662
llavors K = --------------------------------------Na+ - 0,32 Cl- - 0,43 SO4

3.3.10.1.1

Material de substrat.

El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o
FePO3G de la norma UNE 36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut
superior al 99% en aquest metall, amb un gruix per cada cara de més de 18 m
(dos-cents cinquanta-sis grams per metre quadrat (256 g/m2) contant les dues
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cares), i acabat segons algun dels tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les
planxes d’acer tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les lamel·les a 1,2 mm.

Marró

0,397

0,523

0,429

0,479

0,373

0,558

0,394

0,12
0,18

Taronj

3.3.10.1.2 Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants.

0,455

0,610

0,390

0,535

0,375

0,506

0,404

0,570

0,429

>0,14

a

Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser
il·luminades amb el patró CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i
l’observador patró de 2º, donaran valors dins dels polígons CIE definits pels
quatre vèrtex de la taula següent, i els factors de lluminància seran ens els
marges assenyalats en ella, segons el nivell de retrorreflectància marcat al
projecte:

Colors

x

y

x

y

x

y

x

y



LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1

Blanc

0,355

0,355

0,305

0,305

0,285

0,325

0,355

0,375

0,40

Factor de

Groc

0,545

0,454

0,487

0,423

0,427

0,483

0,465

0,534

0,24

lluminància

Roig

0,690

0.310

0.595

0.315

0,569

0,341

0,655

0,345

0,03

Vèrtex polígon CIE
Colors

1

2

3

4

LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 3
Vèrtex

1

2

3

4

Factor de

polígo

lluminànc

n CIE

ia

x

y

x

y

x

y

x

y



Verd

0,030

0,398

0,166

0,364

0,286

0,446

0,201

0,794

0,03

Blanc

0,355

0,355

0,305

0,305

0,285

0,325

0,335

0,375

0,35

Blau

0,078

0,171

0,150

0,220

0,210

0,160

0,137

0,038

0,01

Groc

0,465

0,534

0,545

0,454

0,487

0,423

0,427

0,483

0,27

Roig

0,735

0,265

0,674

0,236

0,569

0,341

0,655

0,345

0,05

Verd

0,007

0,703

0,248

0,409

0,177

0,362

0,026

0,399

0,04

Blau

0,078

0,171

0,150

0,220

0,210

0,160

0,137

0,038

0,01

Marró

0,455

0,397

0,523

0,429

0,479

0,373

0,558

0,394

0,03

Vèrtex

0,09

polígo

lluminànc

>0,17

n CIE

ia

Taronj

0,610

0,390

0,535

0,375

0,506

0,404

0,570

0,429

Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals,
mesurades com s’ha dit per a les retrorreflectants, seran les de la taula:
PINTURES NO RETRORREFLECTANTS DE SENYALS NR 2
1

2

3

4

Factor de

Colors

x

y

x

y

x

y

x

y



Blanc

0,305

0,315

0,335

0,345

0,325

0,355

0,295

0,325

0,75

Groc

0,494

0,505

0,470

0,480

0,493

0,457

0,522

0,477

0,45

Factor de

Roig

0,735

0,265

0,700

0,250

0,610

0,340

0,660

0,340

0,07

polígo

lluminànci

Verd

0,230

0,440

0,260

0,440

0,260

0,470

0,230

0,470

0,10

n CIE

a

Blau

0,140

0,140

0,160

0,140

0,160

0,160

0,140

0,160

0,05

Marró

0,467

0,386

0,447

0,386

0,447

0,366

0,467

0,366

0,04

a
LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2
1

Vèrtex

2

3

4

Colors

x

y

x

y

x

y

x

y



Blanc

0,355

0,355

0,305

0,305

0,285

0,325

0,335

0,375

0,27

Groc

0,465

0,534

0,545

0,454

0,487

0,423

0,427

0,483

0,16

Roig

0,735

0,265

0,674

0,236

0,569

0,341

0,655

0,345

0,03

Verd

0,007

0,703

0,248

0,409

0,177

0,362

0,026

0,399

0,03

Blau

0,078

0,171

0,150

0,220

0,210

0,160

0,137

0,038

0,01

0,15
Taronj
a

0,305

0,315

0,335

0,345

0,325

0,355

0,295

0,325 0,160
,14

El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cdlx-1m-2 per a tots els
colors, tret del blanc, haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent,
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en mesurar-lo per el procediment de la publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa
A.


1

Blanc

Groc

Roig

20’

2º

Blau

Marró

Taronj

fosc

(2=0)
12’

Verd

Gris

a

+ 5º

250

170

45

20

20

12

100

125

+30º

150

100

25

15

11

8,5

60

75

+40º

110

70

15

6

8

5,0

29

55

SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA

+ 5º

180

120

25

14

14

8

65

90

Sobre la zona no

+30º

110

70

14

11

8

5

40

50

retrorreflectant

+40º

95

60

13

5

7

3

20

47

S/ norma UNE 135 331

+ 5º

5

3

1

0,5

0,2

0,2

1,5

2,5

lluminància

+30º

2,5

1,5

0,4

0,3

0,1

0,1

1

1,2

- Resistència al calor i al fred

+40º

1,5

1,0

0,3

0,2

0,1

0,1

1

0,7

- Envelliment artificial accelerat

- Aspecte i identificació visual
- Brillantor de mirall
- Coordenades cromàtiques i factor de

- Resistència a la immersió en aigua

 (Angle de divergència) 1 y 2 (Angles d’incidència)

- Resistència a l’impacte
- Resistència a la boira salina

3.3.10.1.3 Admissió d’ús de senyals.
S/ norma UNE 135 330

Els senyals proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell de
qualitat de la Unió Europea podran emprar-se sense assaigs previs d’identificació.
Els que no ho siguin, abans d’admetre llur ús a l’obra, hauran de ser sotmesos en
un Laboratori Acreditat als següents assaigs:
SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA
Sobre el substrat
metàl·lic
S/ norma UNE 135 310

- Gruix de la xapa
- Gruix del recobriment de zenc
- Relleu

Sobre la zona

- Aspecte i identificació visual

retrorreflectant

- Coeficient de retrorreflexió

S/ norma UNE 135 330

- Adherència al substrat

Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant
inclosos al pressupost de control de qualitat.
3.3.10.1.3.1 Assaigs i resultats exigibles.
Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els
assaigs sobre plaques. Les provetes tallades a aquestes mides seran
mantingudes 24 hores en condicions normalitzades d’humitat (505)% i
temperatura (23+3-0)ºC abans dels assaigs.
3.3.10.1.3.1.1 Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc.

- Coordenades cromàtiques i factor de
lluminància
- Resistència a l’impacte
- Resistència al calor i adherència al
substrat
- Resistència al fred i a la humitat
- Resistència a la boira salina

Al determinar el gruix de zenc en sis (6) punts de cada cara d’una proveta, el gruix
mig haurà de ser superior a les 18 m marcades, i no cap de les mesures podrà
diferir més d’un 20% de la mitja obtinguda.
Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d’acer, cap
dels valors no variarà del nominal en més de 0,2 mm per excés o defecte, i el
gruix mig mai no podrà ser inferior al nominal.

- Envelliment artificial accelerat
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Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de
planxa, com diu la norma UNE 36 130, no deurà veure’s zenc arrencat ni
esquerdat.
3.3.10.1.3.1.2 Resistència a l’impacte.

3.3.10.1.3.1.6 Resistència a l’humitat.

La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (352)ºC i humitat relativa del
100% durant 24 hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient.
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes.

A l’assaig de resistència a l’impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb
una massa de 500 g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de
50 mm de diàmetre, no deurà produir-se cap trencament, desllaminat del substrat
ni canvi de color, com tampoc merma al coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat a
un cercle centrat amb l’àrea d’impacte i de sis mil·límetres (6 mm) de radi.
3.3.10.1.3.1.3 Resistència a la calor.

Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a
temperatura de (712)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores.
La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni butllofes. Quan
així sigui, aquestes mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al
substrat.
3.3.10.1.3.1.4 Adherència al substrat.

Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran
dos incisions paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (203) mm amb
una fulla, tallant tot el material retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense
no mai tallar completament aquest. Amb ajuda de la fulla es desenganxa el
material retrorreflectant en un tros de 20 mm, i aleshores s’estira bruscament en
direcció perpendicular a la planxa, tractant de desenganxar la làmina.
L’adherència és correcta si no s’aconsegueix desenganxar el material aixecat amb
la fulla, o no es desenganxen més de 4 cm.
3.3.10.1.3.1.5 Resistència al fred.

La proveta serà mantinguda dins d’un criostat durant setanta–dues hores (72 h) a
temperatura de (-353)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a la temperatura
ambient.
La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes.

3.3.10.1.3.1.7 Resistència a la boira salina.

La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la
norma UNE 48 267 durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun ,
separats per un interval de dos hores (2 h).
Després d’aquest temps no s’hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la
làmina; les coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons
cromàtics abans marcats a la taula; i el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat
amb un angle d’incidència de 5º i de divergència de 0,2º o 0,33º, no deu ser
inferior als valors prescrits a las taula.
3.3.10.1.3.1.8 Resistència a l’envelliment artificial accelerat.

Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es
sotmetran a un assaig d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251,
durant dos mil hores (2.000 h), en que s’alternaran exposicions a la llum
ultraviolada d’una làmpada UV-A 340 durant quatre hores (4 h) i temperatura de
pannell negre de (603)ºC, i fosca, amb condensacions i temperatura de pannell
negre de (503)ºC. Les provetes de colors taronja o marró es sotmetran als
mateixos cicles alternants, però solament durant 400 hores.
Al cap d’aquests temps:
- el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i de
divergència de 0,2º o de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a
la taula;
- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons
CIE originals marcats a la taula pels seus vèrtex;
- els valors del factor de lluminància () compliran lo marcat a la taula;
- la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista.
3.3.10.1.3.2 Contingut de l’Informe.
El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe
al Director de l’Obra, on farà constar:
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senyals de 1992

- Data de realització dels assaigs.
- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació:
- Nom del fabricant dels senyals.
- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant.
- Data de fabricació dels senyals.
- Inspecció visual de les zones retrorreflectants.
- Naturalesa del substrat.
- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant.
- Dimensions de la mostra.
- Nombre de senyals avaluades.
- Nombre de provetes assajades.
- Condicions i resultats dels assaigs realitzats.
- Referència a la norma UNE 135 330.

Presenyalització

S-200

Direcció

S-300

Identificació de carreteres, situats
en conjunts d'alumini

S-400

Localització

S-500 (*)

Confirmació

S-600

Ús específic en població

S- 700

Caixetins de nom de carretera

3.3.10.1.3.3 Altres exigències.

(*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574)

Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb
una pestanya d’entre vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d’amplada, a
90º amb el pla del senyal, preparada per estampat o embotiment.
L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus B (fck  20
N/mm2).

També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt
de les sèries abans esmentades.
També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els
plafons seran amb lamel·les.

3.3.10.1.3.4 Etiquetat i marcat.
Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de
manera clara i duradera amb tota la informació següent:
- Marca CE (“N” d’AENOR).
- Número i data de la norma EN de conformitat.
- Classificació del producte.
- Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació.
- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR).
- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor.
3.3.10.2

3.3.10.2.2

Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que
s'assenyala a les normes següents:
- EN. 1999

Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.

- UNE. 135311

Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje.
Hipótesis de cálculo.

- UNE 135312

Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas
en señales, carteles y paneles direccionales metálicos.
Características y métodos de ensayo.

- UNE 135321

Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aIuminio
obtenido por extrusión. Fabricación. Características y
métodos de ensayo.

SENYALITZACIÓ VERTICAL EN ALUMINI.

3.3.10.2.1

Àmbit d'aplicació.

La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó:
TIPUS

Sèrie del catàleg de

Normativa.

- UNE 135352
- Norma 8.1.IC
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- Projecte:

"Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la
Generalitat de Catalunya de 5/8/82.

- Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento
y defensa de las carreteras.
- ISU:

Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la
IGSE). En procés de redacció.

- Manual:

Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya.
En procés d’aprovació.

3.3.10.2.3 Panells.
Els panells estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la perfileria dels
tipus 6062. També seran admesos altres aliatges sempre que compleixin la
normativa assenyalada a l’apartat anterior.
La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat;
diferenciant els panells de plaques i els de lamel·les.
Seran amb lamel·les els panells d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i
banderoles. També podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de
panells seran de plaques.

Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la
senyalització urbana segons l’IGSE, i la resta de panells s’arrodoniran segons el
que s’estableix en el “Manual per a la senyalització viària d’orientació de
Catalunya”.
Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color
argent amb un mínim de 15  o lacat amb un mínim de 40  color gris RAL 9006.
Aquests acabats no es realitzaran a les lamel·les.
El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s’ancorarà
l’abraçadora d’unió al suport. La unió de la guia al panell haurà d’ésser garantida
pel fabricant amb els corresponents assaig i certificats.
La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de
fons i la posterior aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia,
textos i pictogrames. També serà admès el xerografiat.
Darrera les plaques s'hi grafiarà en color negre I'escut oficial de la Generalitat de
Catalunya, les dades del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada
de 100 mm i la dels guarismes de retolació de 40 mm d’alçada.
El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap
tipus de defecte als plegaments.
Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són :

El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors
de 1200 mm els panells seran d’un únic mòdul.

Amplada (mm):700
3500

950
4000

1200
4500

1450
5000

1700
5500

1950
6500

2200
7000

2500 3000

Els panells seran dels cinc tipus següents:

Alçada (mm) 250
700
1950

300
750
2100

350
900
2250

400
1050
2400

450
1200
2550

500
1350
2850

550
1500
3000

600 650
1650 1800

a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el
doble plec a tot l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies
d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa.
b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les
mides, per guies també d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa.

com contempla el Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya.
3.3.10.2.4

Suports

c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral.
d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat.

3.3.10.2.4.1 Suports de rètols.

e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un
perfil lateral que unirà aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils
intermitjos en funció de les seves dimensions.

Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en
pòrtics i banderoles.

Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d’aplicació en la
senyalització interurbana. Els tipus c i d es defineixen com a panells tancats i són
d’aplicació en la senyalització urbana i opcionalment per a interurbana.
En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la
part posterior del plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30
mm.
Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm.

Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos
altres aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec.
Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de
secció constant o telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat
estriat. La part superior dels suport es tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa
qualitat que el suport o ABS, i amb un disseny que garanteixi la seva fixació.
L'acabat serà del tipus anoditzat color plata amb un mínim de 15  o lacat amb un
mínim de 50  color gris RAL 9006.

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

42
Plec de prescripcions tècniques
Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1

Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector
admissible es classifiquen segons els següent quadre:
Categoria

MA

Moment admissible (kN x 1,0
m) (*)

MB MC

MD

2,5

10,0 15,0 25,0 35,0 50,0

5,0

ME

MF

MG

MH

3.3.10.2.4.2 Suports per pòrtics i banderoles.

Per pòrtics i banderoles els materials admesos seran d’acer tipus S 275 JR segons
la norma UNE EN 10025 i galvanitzat en calent o alumini 6005 pel perfils i 5086
per les xapes. També seran admesos altres aliatges que compleixin la normativa al
respecte indicada en el present plec.

(*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb
un coeficient d’1,25.

3.3.10.2.5

Pel càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents
coeficients de majoració:

3.3.10.2.5.1 Característiques generals.
En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades a l’apartat
701.3.1.3. del PG-3, referent als elements de sustentació i ancoratges.

- Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues 1,33
- Vent
1,50
- Acció tèrmica
1.33
Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de
normalització, essent el gruix mínim de 3,5 mm.
DIAMETRE CATEGORIA
RESISTENT
90 mm

140 mm
168 mm

MD
ME

La cargoleria utilitzada haurà de ser antivandàlica, amb sistemes tipus “allen”
modificats. Seran admesos aquells sistemes que sent tipus “allen”, amb una clau
d’aquest tipus convencional no es pugui extreure. D’aquestes especificacions no
son d’aplicació a la base d’ancoratge.
3.3.10.2.5.2 Suports tipus tubulars prismàtics.
La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o de
fosa d’alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas,
tindran diàmetre no inferior a 16 mm i seran d'acer galvanitzat.

MC

114 mm

Sistemes de fixació.

ME
MF

La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i
serà de dues peces. Els perns d'ancoratge tindran la Ilargada d'ancoratge que
assenyala la EHE-98.

MG

MH

Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i
l’anagrama o identificació del fabricant.
El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants
d'aquesta taula per a les condicions definitives d'implantació.
Els panells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de
més de 6 m2. Es disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m2 quan els
esforços no pugin ser absorbits per un únic suport de la taula anterior. En el cas
que sigui necessari col·locar tres suports, es col·locarà un de central i els altres a
un terç de cadascun dels extrems.

El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a
fusible amb impactes de vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible
l’empresa fabricant presentarà els corresponents certificats o es realitzaran els
assaigs corresponents.
Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o
perfils tipus tubulars extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues
peces i abraçarà la totalitat del suport. Les abraçadores de fosa tindran un gruix
mínim de 8 mm i 6 mm per les de perfils extrusionats. Tots els cargols de les
abraçadores seran d’acer inoxidable o galvanitzat.
L’abraçadora i la base d’ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les
càrregues especificades en aquest plec pels càlculs d’elements de senyalització
sense que es produeixi lliscament entre ells i el suport. Els fabricants hauran de
realitzar les corresponents proves per poder homologar cada tipus de base
d’ancoratge i d’abraçadores.
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Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55
mm pels panells oberts entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre
del suport més propera. Pels panells tancats aquesta distància estarà compresa
entre 50 mm i 65 mm.
Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge
podran ser de fosa d’alumini o ABS.
3.3.10.2.5.3 Pòrtics i banderoles.
La base de subjecció dels pòrtics i banderoles al fonament serà d’acer galvanitzat
o de planxes d’alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats.

3.3.10.2.6

Per altres aspectes no especificat en aquest referent a recepció dels materials,
tipus d’assaig i número d’aquests es seguirà ho especificat a l’apartat 701 del PG3.
3.3.10.2.9 Altres especificacions dels materials.
Pels diferents tipus d’elements de senyalització contemplats en aquest apartat del
plec seran admesos altres aliatges sempre que aquests estiguin homologats per la
EN 1999 Eurocódigo 9 Proyectos de estructuras de aluminio. Per la seva
aprovació caldrà presentar els corresponents certificats de garantia, proves de
qualitat i certificats d’utilització. En aquests casos la direcció facultativa realitzarà
l’informe corresponent per l’aprovació per part de LA DIRECCIÓ GENERAL DE
CARRETERES (DGC).

Fonament.

Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i
complirà el que s'estableix als capítols d'aquest plec que es refereixen als
formigons.
Els fonament disposarà d’un minin de quatre (4) perns d’acer galvanitzat de 16
mm.
Per pòrtics i banderoles el formigó serà HA-25 i el fonament es considerarà i
executarà com de formigó armat, amb el corresponent acer tipus B-500-S.
3.3.10.2.7 Materials retroreflectants.
Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical", a l’apartat
701 del PG-3 i a l’apartat 2.8.2.a.2. del present Plec.
3.3.10.2.8 Assaigs.
El contractista haurà de Iliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que
utilitzi amb la part corresponent de suports i abraçadores; per la verificació
geomètrica així com per la realització d’assaigs per poder determinar i contrastar
les característiques tècniques.
El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica en el capítol
corresponent d'aquest plec i l’EHE-98.
L'administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs,
en la forma que ho estimi més convenient.
Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de
10 anys.

3.3.10.3

SEGURETAT I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES.

Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització
d’obres i de seguretat i salut seran diferents segons les operacions a
desenvolupar.
3.3.10.3.1 Senyals i panells retro reflectants sobre pals.
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir:
- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els
clots dels fonaments.
- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els
pals i els senyals als fonaments, així com les falques i tornapuntes per
endreçar i mantenir verticals els senyals col·locats mentre s’endureix el
formigó.
- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels
fonaments.
Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril
(uns vint (20m) metres) per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es
disposaran a la vora dreta en cada sentit, els senyals per limitar la velocitat
esglaonadament de 20 en 20 Km/h cada 50 m, els d’estrenyiment de la calçada i
els de perill d’obres. Dos-cents metres abans d’arribar a l’indret on es treballa, es
col·locaran a una i altra banda de la carretera senyals de prohibició d’avançament.
També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament,
no precisen de cap mitjà de comunicació.
En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions.

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

44
Plec de prescripcions tècniques
Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1

0,1 mm. Per assegurar l’aptitud al galvanitzat en calent, els continguts de silici i
fòsfor deuran complir:
Si  0,03%
i
Si+2,5*P  0,09%
El galvanitzat en calen serà fet dins d’un bany de zenc de contingut mínim en
metall del 99%, i haurà d’aconseguir-se un gruix de recobriment de 70 m (cinccents grams per metre quadrat (500 g/m2)) per cada cara.

3.3.10.3.2 Senyals i pannells retrorreflectants sobre pòrtics i banderoles.
Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir:
- Una retroexcavadora mixta per excavar els fonaments.
- Un camió per endur-se les terres excavades.
- Un camió formigonera per omplir els fonaments.
- Un camió – grua de gros tonatge.

3.3.10.4.1 Admissió d’ús de la barrera de seguretat.

x = xi / n

s² = (xi - x)² / (n-1)

Pes 47,95

47,87

13,93

10,53

12,10

9,05

31,33

1,78

2,62

2,55

6,08

(kg))

3.3.10.4

BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA.

Els materials emprats a les barreres de seguretat metàl·liques de perfil tipus de
doble onda, han de complir les prescripcions de les normes UNE- 315 121 i UNE135 122.
L’acer emprat serà de les característiques marcades a la norma UNE–EN-10 025
per al tipus S 235 JR, de gruix nominal tres mil·límetres (3 mm) amb tolerància de

Si els pesos mitjos fossin superiors als esmentats, aleshores caldrà calcular el
paràmetre estimador
Q = (x – P)/s
Si Q>0,94 s’acceptarà el fabricant, i si Q0,94, es rebutjarà el fabricant.
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amb n=25.
Si els valors dels pesos mitjos son inferiors al P (kg) de la taula següent, es rebutjarà
el fabricant proposat.
estàndar

El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer,
cadenes, ..., haurà d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de
seguretat, i per tal de fer-se veure, vestirà armilles reflectants de colors
fluorescents (verd , groc o taronja). Per a l’operació de descobrir o assegurar els
pannells i senyals a les estructures de suport, es faran servir cinturons de
seguretat, tot i que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes.

De entre 400 i 500 peces de cada naturalesa, en fàbrica, mitjançant una taula de
números aleatoris, el Director d’Obra en triarà 25. Cada una de les vint-i-cinc
peces elegides serà pesada amb una bàscula d’exactitud de pesada igual o millor
de deu grams (10 g). Se calcularan els valors del pes mig i la desviació típica de
la mostra dels pesos

Tanca dreta

3.3.10.3.3 Proteccions del personal.

3.3.10.4.2 Gruix de les barreres, pals i separadors.

d’ element

Però per col·locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar
tota l’amplada de la calçada, que tindrà de tallar-se al trànsit mentre duri
l’operació. Per això, aquestes operacions hauran de fer-se de nit, aprofitant les
hores de mínim trànsit, posant-ho en coneixement del Servei de Tràfic (Guardia
Civil o Mossos d’Esquadra). Si hi ha possibilitat d’itinerari alternatiu, serà suficient
de tallar el trànsit al punt on s’enceti aquest, amb senyals de circulació prohibida
al front i obligatòria cap al desviament. Si no hi ha possibilitat de desviament,
aleshores caldrà preparar un punt de detenció cinquanta metres abans de l’indret
de col·locació del pòrtic o la banderola, amb tanques metàl·liques, cons amb
reflexius i balises lluminoses destellants grogues; senyals per reduir la velocitat,
esglaonades de 20 en 20 Km/h i a 50 m de separació, un senyal de perill indefinit
a 150 m, i un altre d’obres a la tanca, a ambdós costats de la calçada.

Si els elements de la barrera de seguretat disposen d’un certificat de qualitat
d’algun dels països membres de l’Espai Econòmic Europeu o la marca “N”
d’AENOR, s’acceptarà siguin emprats a l’obra. En cas contrari, hauran de fer-se
els assaigs dels punts següents per a comprovar les característiques dels
materials i permetre el seu ús. Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec
del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat.

Tipus

Normalment s’empren en carreteres de categories superiors, on les
característiques geomètriques permeten fer tots els treballs d’excavació i
formigonat dels fonaments sense ocupar cap part de la calçada. Aleshores, per
aquestes tasques, serà suficient col·locar un abalisament de cons en una llargada
d’una trentena de metres a la ratlla entre carril i voral i el senyal d’obres.

5,94

45
Plec de prescripcions tècniques
Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1

3.3.10.4.3 Gruix de galvanitzat.
De les vint-i-cinc peces triades per a assajar el gruix total, si no han produït el
rebuig del fabricant, se’n prendran tres (3) sobre les que se comprovarà l’aspecte
superficial i el gruix del galvanitzat segons normes UNE 37 501 i UNE 37 508.
El galvanitzat haurà de ser continu, llis i exempt d’imperfeccions apreciables a
simple vista, tals com butllofes o inclusions de cendres o sals de flux. Tampoc no
deurà presentar grumolls, rebaves ni acumulacions de zenc.
Els valors mitjos de gruix i massa de galvanitzat de cada banda no diferiran entre
ells en més d’un 15%.
Si qualsevol de les tres bandes assajades no fos conforme, se’n triaran sis (6)
d’entre les vint–i dos restants, i, si qualsevol d’elles incomplís les prescripcions
imposades, no s’acceptarà el subministrament.
3.3.10.4.4

3.3.10.4.6 Altres materials.
Tots els rodons emprats com a armadures del formigó (quan les barreres vagin
fonamentades en bigues de formigó armat) ho seran corrugats i d’acer AEH 500
N. La placa per fixació de pals a obres de fàbrica, serà d’acer AEH-410 b
soldable, y els rodons d’ancoratge, preferiblement d’acer AEH 225 L. Els
elèctrodes per a la soldadura seran del tipus E.2.4.5.B, bàsic.
3.3.10.5
3.3.10.5.1

Cargoleria.

De manera semblant a com per a les bandes, es prepararan dos (2) mostres de
13 peces de cada tipus a cada una (cargols, volanderes i femelles). Primer se’n
assajarà una de les mostres:
Es farà una inspecció visual per comprovar l’aspecte superficial del galvanitzat i
es contaran com defectuoses les que presentin qualsevol dels defectes
esmentats.
Amb la punta d’un ganivet sense esmolar es tractarà de rascar el zenc per
comprovar l’adherència: si al davant de la fulla es produeixen exfoliacions o
despreniments de zenc deixant l’acer al descobert, es consideraran defectuoses
les peces i es contaran com a tals.
Si tots dos assaigs haguessin donat resultats conformes, es determinarà la massa
i el gruix mig de recobriment de zenc pel mètode gravimètric o pel magnètic, tots
dos descrits a la norma UNE 37 501. Es consideraran defectuoses les peces on
els valors mitjos obtinguts siguin inferiors a 250 g/m2 o 35m.
Si a tots tres assaigs amb aquesta primera mostra no hi hagués cap peça
defectuosa, s’acceptarà el fabricant; on hi hagin tres (3) peces defectuoses en
algun assaig, es rebutjarà el fabricant; i si el nombre de peces defectuoses estès
entre 0 i 3, caldrà repetir els assaigs sobre les peces de la segona mostra, de la
manera esmentada, però acumulant les peces defectuoses trobades a la primera
sèrie d’assaigs a les contades a la segona. Aleshores, si a cada assaig resultessin
defectuoses fins a tres (3) peces, s’acceptarà el fabricant, però si ho fossin quatre
(4) o més, es rebutjarà.
3.3.10.4.5 Informe sobre els assaigs d’identificació.

El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d’identificació, remetrà al
director d’Obra un Informe on faci constar:
- Data dels assaigs.
- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats.
- Elecció de les mostres de peces.
- Certificat amb els resultats dels assaigs.

MALLA D’ACER GALVANITZAT
Definició i condicions dels elements

Entramats amb filferros d'acer obtinguts per procediments diversos (torsió simple
o triple, teixit simple o doble) amb filferros d'acer.
S'han considerat els tipus següents:
De simple torsió
De triple torsió
De teixit senzill de filferro ondulat
De teixit doble de filferro ondulat
Amb remat superior decoratiu
S'han considerat els acabats dels filferros següents:
Galvanitzat
Galvanitzat i plastificat

3.3.10.5.2 Característiques generals:
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recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2: T1 segons
UNE-EN 10218-2
recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2: T1 segons
UNE-EN 10218-2

La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla.
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores.

Tela metàl·lica de triple torsió:
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni
d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat.
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no
ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Els filferros han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10218-2. Si
son galvanitzats també han de complir les de les normes UNE-EN 10244-1 i UNEEN 10244-2, i si són plastificats les de les UNE-EN 10245-1 i UNE-EN 10245-2.

Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant
malles de forma hexagonal.
El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3.
Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN
10223-3.
Toleràncies:

Tela metàl·lica de simple torsió:
Pas de malla: + 16mm, - 4 mm
Entramat fabricat a partir de l'entrellaçat helicoïdal de filferros d'acer formant
malles aproximadament quadrades.

Diàmetre del filferro galvanitzat:

Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir l'UNE-EN
10223-6.
Toleràncies:
Pas de malla:
Malla de 25 mm: ± 2,0 mm
Malla de 40 mm: ± 4,0 mm
Malla de 45 mm: ± 4,0 mm
Malla de 50 mm: ± 4,5 mm
Malla de 60 mm: ± 5,0 mm
Malla de 75 mm: ± 5,0 mm
Alçària de la tela:
Malla de 25 mm: ± 30 mm
Malla de 40 mm: ± 30 mm
Malla de 45 mm: ± 30 mm
Malla de 50 mm: ± 40 mm
Malla de 60 mm: ± 50 mm
Malla de 75 mm: ± 60 mm
Diàmetre del filferro galvanitzat:

Diàmetre de 2,0 mm: ± 0,05 mm
Diàmetre de 2,2 mm: ± 0,06 mm
Diàmetre de 2,4 mm: ± 0,06 mm
Diàmetre de 2,7 mm: ± 0,06 mm
Diàmetre de 3,0 mm: ± 0,07 mm
Diàmetre de 3,4 mm: ± 0,07 mm
Llargària de la tela: + 1 m, - 0 m
Alçària de la tela : ± D (dimensió pas de malla)
3.3.10.5.3 Condicions dels elements
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.3.10.5.4 Normativa de compliment obligatori
Tela metàl·lica de simple torsió:
UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para
cerramientos. Parte 6: Enrejado de simple torsión.
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Tela metàl·lica de triple torsió:
UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para
cerramientos. Parte 3: Malla hexagonal de acero para aplicaciones industriales.

De cada lot d'inspecció (comanda individual) es pren, a l'atzar, una mostra de
control per realitzar l'assaig de gruix de recobriment. El número mínim de peces
per realitzar el control serà l'indicat a Taula 1 (UNE-EN ISO 1461, Apartat 5)
Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment en tela metàl.lica de
torsió:

Altres teles:

No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent
certificat de garantia.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
3.3.10.5.5 Condicions de control

Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar
d'acord a les condicions especificades.

Operacions de control en tela metàl·lica de torsió:
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus de
malla, el control serà:
Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i
recepció del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra
legalment reconeguda a un país de l'UE, 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.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les
comprovacions següents:
Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra,
es realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del
filferro. ((UNE-EN 10218-1)
Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5
determinacions).
Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del
recobriment (mètodes no destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat,
seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el
fabricant
Criteris de presa de mostres en tela metàl·lica de torsió:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes UNE-EN ISO 1461 i UNE-EN 10257-1.

Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del
recobriment, es rebutjaran les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10
noves mostres que hauran de resultar conformes a les especificacions per tal
d'acceptar el subministrament. En cas contrari, s'intensificarà el control fins al
100% dels elements rebuts.
3.3.10.6 ELEMENTS NECESSARIS PER A SUBJECTAR
METÀL·LIQUES PER A PROTECCIÓ DE TALUSSOS.

LES

MALLES

S'han considerat els elements següents:
Cable d'acer
Placa de fixació
Picot d'acer galvanitzat
Cable d'acer galvanitzat per a la subjecció de malles protectores de talussos:
No ha de tenir punts d'oxidació, retorciments ni desperfectes a la seva superfície.
El trenat dels cordons s'ha de fer en sentit invers, uns respecte als altres, per tal
d'assegurar tant com es pugui, que no es retorçaran ni modificaran durant
l'operació de cosit corresponent.
El diàmetre de cable ha de ser, com a mínim, un 25% més gran que el diàmetre
del filferro que forma la malla protectora.
Protecció de galvanització: >= 600 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Resistència a la tracció: >= 700 N/mm2
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Placa de fixació d'acer laminat i galvanitzat en calent per a ancoratges metàl·lics:

Resistència a la tracció: >= 420 N/mm2

Ha de tenir la superfície llisa i el gruix uniforme.

3.3.10.6.1 Condicions dels elements

No ha de tenir picadures, exfoliacions, porus, rascades ni d'altres defectes de
laminació.

Cable:

El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme i
sense taques, esquerdes, discontinuïtats, inclusions de flux, cendres, bombolles,
ratlles ni punts sense galvanitzar.
El tall de la placa s'ha de realitzar per mitjà d'oxitall.
Els forats s'han de fer al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser l'especificat en
el projecte.

Subministrament: En bobines.
Cada bobina ha de portar una etiqueta amb les dades següents:
Identificació del fabricant
Característiques de l'acer
Tipus de cable
Diàmetre
Llargària del cable
Emmagatzematge: en la seva bobina, en llocs secs.

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.

Placa i picot:

Protecció de galvanització: >= 600 g/m2

Subministrament: Cada element de fixació ha de portar gravades les sigles
d'identificació del fabricant i el símbol de designació de l'acer.

Puresa del zinc: 98,5%
Tipus d'acer: S275JR

Emmagatzematge: al seu embalatge, en llocs secs.

Límit elàstic: >= 260 N/mm2

3.3.10.6.2 Normativa de compliment obligatori

Resistència a la tracció: >= 420 N/mm2
No hi ha normativa de compliment obligatori.
Picot d'acer galvanitzat en calent per l'ancoratge de malles protectores de
talussos:
No ha de tenir picadures, exfoliacions, porus, rascades ni d'altres defectes de
laminació.
Protecció de galvanització: >= 600 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Diàmetre: 20 mm
Llargària: 1 m
Tipus d'acer: S275JR
Límit elàstic: >= 260 N/mm2
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CAPÍTOL IV
3.4

3.4.1.2

EXECUCIÓ D'OBRES

3.4.1
3.4.1.1

CONDICIONS GENERALS
INTRODUCCIÓ

Totes les obres compreses en aquest Projecte s'executaran d'acord amb els
plànols i amb les indicacions de la Direcció d’Obra, la qual resoldrà les qüestions
que es puguin plantejar en la interpretació d'aquells 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.

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 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 necessari 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.
3.4.1.3

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.
3.4.1.4

TREBALLS DEFECTUOSOS I MAL 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.
3.4.1.5

CONSERVACIÓ DE LES OBRES

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.

El Contractista està obligat no només a l'execució de l'Obra, sinó també a la seva
conservació fins a la recepció definitiva.

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 indemnització, encara que les
males condicions de l'obra executada s'haguessin notat amb posterioritat a la
recepció provisional.

La responsabilitat del Contractista per les faltes que en l'obra puguin advertir-se,
s'estén al supòsit de que 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.

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.

En la liquidació final es certificarà al Contractista únicament la planta viva que
estigui a l'obra passat el termini de garantia.
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En el cas d'arbusts i arbres 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 que les condicions climatològiques permetin la seva
plantació.
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.
A la vegada, per a totes les plantacions, haurà de realitzar-se una binada i una
escarda, cap a mitjans de primavera. Les binades són operacions consistents en
trencar la crosta superficial del sòl, amb la finalitat de fer-lo més permeable a l'aire i
a l'aigua i disminuir l'evaporació, trencant els tubs capil·lars que puguin haver-se
format. Les escardes consisteixen en extirpar la vegetació herbàcia existent al
voltant de les plantes, per a evitar que les ofeguin.
Al realitzar aquestes operacions s'aprofitarà per a recalçar els peus de les plantes.
El recalçament consisteix en cobrir amb terra els peus de les plantes fins una certa
alçada.
Les superfícies sembrades hauran de ser segades almenys dues vegades l'any
durant el període de garantia de l’obra. La freqüència de les segues podrà ser
augmentada segons criteris de la Direcció d’Obra. Aquestes segues tindran com a
finalitat l'eliminació d'herbàcies adventícies de gran desenvolupament
(Chenopodium sp. , Amaranthus sp., etc...) que poden inhibir el creixement de les
herbàcies de la hidrosembra o competir amb els plançons de plantes forestals.
Aquestes segues sempre es realitzaran un cop estabilitzats superficialment els
talussos i altres zones sembrades. També, i d'acord amb el decret de prevenció
d'incendis, es realitzaran dues segues anuals en una franja de 1m (com a mínim)
d'amplada a partir del límit exterior de la calçada per tal d'evitar els incendis
produïts per burilles llençades des dels vehicles.
3.4.1.6

PRECAUCIONS ESPECIALS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

3.4.1.6.1 Pluges
Durant diferents 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.
3.4.1.6.2 Abassegament del material vegetal a l'obra.

En el cas de que un cop descarregades les plantes a l'obra, les plantacions no
s'efectuïn el mateix dia, s'haurà de procedir a arreplegar-les prenen les mesures de
protecció següent:
- S'adequarà una zona d'aplec provisional per a replegar el material. Aquesta zona
ha de tenir un sòl amb textura sorrenca o franco-sorrenca. El lloc ha d'estar
protegit contra el fred, la insolació o el vents forts.
- Els arbres i arbusts subministrats amb l'arrel nua es col·locaran dins d'una rasa
oberta per aquesta finalitat. Es cobriran les arrels amb una capa de terra de 10
cm, distribuïda de manera que no quedin intersticis en el seu interior, per a
protegir-les de la dessecació o de les gelades, fins al moment de la seva plantació
definitiva. Posteriorment cal regar-los.
- Els arbres i arbusts subministrats amb pa de terra sense protecció es situaran a
l'ombra i es cobriran amb terra o amb un encoixinat. Cal evitar malmetre
l'estructura del pa de terra i de l'escorça. Al regar-los s'ha de mullar l'interior del pa
de terra.
- Les plantes subministrades en contenidor o pa de terra protegit amb malla
metàl·lica i guix s'arreplegaran fins el moment de la plantació i es regaran
individualment.
En tot moment s'ha d'evitar la dessecació d'alguna part de la planta, com també
l'excés o embassament d'aigua.
L'arreplegament de les plantes segons l'espècie i grandària facilitarà les tasques de
control de les existències.
3.4.1.6.3 Gelades i dessecació
No es realitzaran plantacions, sembres, ni cap tipus de tractament vegetal, quan la
temperatura ambient sigui inferior a 1oC o quan el sòl estigui gelat.
Si les plantes es reben en obra en una d'aquestes èpoques, hauran de dipositar-les
fins que s'acabin les gelades.
Si les plantes han sofert durant el transport no han de plantar-se, ni tan sols
desembalar-se, i es posaran així en un lloc sota cobert on puguin descongelar-se
lentament. S'evitarà situar-les en locals amb calefacció. Si els danys per la gelada
han estat tan intensos que han inutilitzat la planta, es rebutjaran. En qualsevol cas
es farà el que indiqui el Director d’Obra.
Si presenten símptomes de dessecació, s'introduiran en un recipient amb aigua o
amb un brou de terra i aigua, durant uns dies, fins que els símptomes
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desapareguin. O bé es dipositaran en una rasa cobrint amb terra humida la totalitat
de la planta.

- Esplanada
- Subsolament de terreny compacte
- Estesa de terra vegetal
4. Bioenginyeria:
- Col.locació de malla de iute

3.4.1.6.4 Incendis
El Contractista haurà de seguir les disposicions vigents per a la prevenció i control
d'incendis, i les instruccions complementàries que es dictin per part pel Director
d’Obra.

5. Obres complementàries
- Col.locació de malla d’acer galvanitzat triple torsió
- Reposició de cuneta i de ferm

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per a evitar que s'encenguin focs
innecessaris i serà responsable d'evitar la propagació dels que es requereixin per a
l'execució de les obres, així com els danys i perjudicis que es puguin produir.

6.- Actuacions de revegetació
- Plantacions i regs de plantació

3.4.1.7

7.- Obres complementàries

TIPIFICACIÓ DE LES OBRES

Com a norma general, les obres es realitzaran seguint l'ordre que a continuació
s'estableix:
1.- Senyalització. Replanteig.

- Hidrosembres

8.- Neteja i policia de les obres i acabament.
El Contractista s'obliga a seguir les indicacions de la Direcció d’Obra en tot allò que
no es separi de la tònica general del Projecte i no s'oposi a les prescripcions
d'aquest o altres Plecs de Condicions que per a les obres s'estableixin.

2.- Treballs previs :
- Desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica
- Esbrossada d’espècies arbòries i arbustives
- Desmuntatge de malla d’acer
- Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent
- Desmuntatge de cartell d’obra
- Demolició de paviment
3. Adequació morfològica:
- Excavació en zones de desmunt
- Retalusat
- Entramat Loricata (bioenginyeria)
- Terraplenat

3.4.2

TREBALLS PREVIS

3.4.2.1

ESBROSSADA D’ESPÈCIES ARBÒRIES I ARBUSTIVES

Es defineix com a esbrossada l’acció de tallar les espècies arbustives, així com
l’arrancada o tala d'arbres, deixant la llenya a disposició de l'Administració.
L’esbrossada es durà a terme mitjançant esbrossadora de capçal de serra, al cap
de talús dels desmunts on calgui eliminar la coberta vegetal per a poder realitzar
treballs d’adequació morfològica del terreny per col·locació de la malla de iute
(desmunt 1.1,1.2 i 2).
Es realitzarà l’esbrossada en aquelles superfícies que es determini segons
plànols.
Inclou la retirada i transport de les restes vegetals a abocador controlat o aplec.
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Inclou la següent relació de treballs:
-

Esbrossada de la vegetació existent

-

Tales i retirada de branques baixes

-

Neteja i saneig del terreny.

-

Recollida i càrrega al remolc del material vegetal generat

-

Transport a l’abocador, inclòs el cànon d’abocament i manteniment de
l’abocador.

-

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.

3.4.2.2
VIÀRIA

DESMUNTATGES D’ELEMENTS ASSOCIATS A LA SEGURETAT

Condicions generals:

Es tracta del desmuntatge d’elements associats a la seguretat, protecció i
senyalització :

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.).

-

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.
Quan les operacions es realitzin amb mitjans manuals o esbrossadora, no han de
quedar soques ni arrels > 10 cm fins a una fondària >= 25cm.

-

barrera de seguretat metàl·lica (tipus BMSNA4 o BMSNC2), inclòs suports i
fonamentacions.
senyal vertical de trànsit existent, inclòs suports i demolició fonamentacions
cartell d’obra
desmuntatge de malla d’acer galvanitzat, inclòs part proporcional de corretja
de formigó en coronació de desmunt i subjectada al talús amb cables i picots
d'ancoratge.

Inclou la càrrega i transport (a magatzem, en el cas de les barreres de seguretat i
la senyal de trànsit, a abocador, en el cas del cartell d’obra)

Quan les operacions es realitzin amb motoesbrossadora, no han de quedar soques
ni arrels > 10cm fins a una fondària >= 35cm.

Barrera seguretat: Es realitzarà en aquelles zones on les barreres existents
impedeix l’accés a l’obra des de la carretera actual, i en els trams de l’antiga
carretera en desús, on cal eliminar-les, segons plànol.

Condicions del procés d’execució:

Senyal vertical: Es realitzarà en els punts de l’antiga carretera en desús, on cal
retirar-los, i en al peu dels talussos de desmunt 1.1 i 1.2, on caldrà resposar-los.

-

S'han de protegir els elements vegetals d'interès

-

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 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.

Cartell obra: Es realitzarà en un punt de l’antiga carretera en desús, on cal retirarlo.
Condicions de les partides d'obra executades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
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3.4.2.3
Condicions generals:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per
tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les
condicions de transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en
condicions d'ús.
Condicions del procés d'execució:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió,
perns i femelles, i després les peces separadores.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir
i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les
obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per
tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega
de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Normativa de compliment obligatori
- Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
- Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones
(PG-3)

DEMOLICIÓ DE PAVIMENT

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge
de paviments.
Es realitzarà en els trams d’antiga carretera en desús, així com en els espais
pavimentats adjacents a l’actual carretera, entre aquesta i la base dels desmunts
(al nord de la carretera) i entre aquesta i la zona planera situada al sud.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat
posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin
reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
3.4.2.3.1 Execució
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
3.4.2.3.1.1

Enderrocs o arrencades

Inclou els següents treballs:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
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3.4.2.3.1.2

-

Desmuntatge

Pautes de control i mesures de seguretat i salut

Inclou els següents treballs:

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas,
electricitat, etc.).

- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador

El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar,
s'han de desmuntar els aparells d’instal·lació i de mobiliari existents, així com
qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.

3.4.2.3.2 Condicions generals
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació enobra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Especificament per a les actuacions de desmuntatge:
-

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es
faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats.
Han d'estar separades del terra.

3.4.2.3.3 Condicions del procés d'execució
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:

-

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la
DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de
runa.
Els materials d’aplec i posterior reaprofitament s’han de situar en una zona amplia i
arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

-

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.

Mètode d'enderroc i fases
Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han
de conservar
Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes
d'enderroc
Cronograma dels treballs

3.4.3 ARMAT
3.4.3.1
3.4.3.1.1

ARMADURES PASSIVES EN FORMIGÓ ARMAT I PRETESAT.
Els especejaments.

Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva
aprovació, i amb suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures
de tots els elements a formigonar.
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A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora:
Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures
definides en els plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els
empalmaments, i el nombre i longitud d'aquests.

-

L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els
materials necessaris per a la fabricació i posada en obra.

Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars
necessàries per garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols
durant el formigonat, tals com “borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc.
Totes i cada una de les figures vindran numerades en la fulla d'especejament, i en
correspondència amb els plànols respectius.

-

La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó.

-

L'execució i tractament dels junts.

-

La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat.

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura.

-

L'acabat i la realització de la textura superficial.

-

L'encofrat i desencofrat.

-

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

3.4.3.1.2

Els separadors.

Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà
mitjançant separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en
els plànols per al recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La
resistència del morter serà superior a 250 kg/cm².
Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al
recobriment indicat en plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4)
per metre quadrat.
Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per
evitar que puguin desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es
rigiditzaran en els seus plànols (paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir
amb correcció la geometria d'aquestes.
Es tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar
els encofrats i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient.
Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats.
Abans de procedir al formigonat es comprovarà que les armadures no estan
recobertes d'òxid no adherent. En cas que ho estiguessin es procedirà al raspallat
de les barres.

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la
col·locació i fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja
de fons i costers. No s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista
està obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per a que les esmentades
comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu.
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de
formigonat per a cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció
d'obra.
El contractista haurà de garantir la neteja de les cubes de formigó en els espais
destinats per aquesta fi en l’estudi d’impacte ambiental.
3.4.4.1.2

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el
contractista seguirà per a la bona col·locació del formigó.
En el pla es farà constar:
-

Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de
formigó a emprar en cada unitat.

-

Forma de tractament dels junts de formigonat.

3.4.4 FORMIGONAT
3.4.4.1
3.4.4.1.1

ASPECTES GENERALS.
Definició.

Pla de formigonat.

Per a cada unitat es farà constar:
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-

Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta,
abocament directe, i d'altres).

-

Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius.

-

Característiques dels mitjans mecànics.

-

El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres.

-

Personal.

-

Els productes de desencofrat.

-

Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per
possible avaria).

-

El desencofrat.

-

Seqüència reblert dels motlles.

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

-

Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les
persones (passarel·les, bastides, taulons o d'altres).

3.4.4.2.1.2

-

Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són:

-

Sistema de curat de formigó.

-

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració
mínima del curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a
base d'esporàdics regs del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de
l'element a base de recintes que es mantinguin amb una làmina d'aigua, materials
tipus arpillera o geotèxtil permanentment amarats en aigua, sistema de reg continu o
cobriment complet mitjançant plàstics.
En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials
filmògens, que s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de
superfície lliure, o immediatament després del desencofrat en el seu cas. Se
garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a tota la superfície de
l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat.
Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats,
etc.) sense les instruccions de la direcció d'obra.

-

Tipus d'encofrat.

Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i
estreps. En aquests encofrats es podran emprar taules o taulons sense
raspallar i d'amples i llargades no necessàriament uniformes, així com xapes
metàl·liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel formigonat
o la vibració.
Encofrat pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran
taules de fusta raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-iquatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que oscil·larà entre deu i quinze
centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als
paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de
vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a
les piques.

3.4.4.2.1.3

Execució.

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofrat de fusta en paraments vistos.
3.4.4.2

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la
utilització d'un producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó
vist.

ELEMENTS AUXILIARS.

3.4.4.2.1

Encofrats i motlles.

3.4.4.2.1.1

Definició.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora:
-

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència
necessària per a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions
excessives, els esforços als que estarà sotmès com a conseqüència del
desencofratge o descimbrament.

Els càlculs de projecte dels encofrats.
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Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofrat que
pugui impedir el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les
articulacions si n'hi han.

S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny tractat.
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.

No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofrats, si
excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de
parament.

3.4.5
3.4.5.1

3.4.5.2

ADEQUACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY

EXCAVACIÓ EN DESMUNT

Consisteix en l’excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
les parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics.

SUBSOLAMENT DE TERRENY COMPACTE

L’actuació es basa en un subsolat de les superfícies que presenten un notable grau
de compactació
El procés inclou les actuacions de removiment i aireig del terreny, encaminades a
deixar la superfície en condicions idònies per a executar-hi els treballs de
condicionament del sòl.
Es realitzarà a la zona plana del sud de l’actual carretera a restaurar, i els espais
alterats sota el viaducte, segons s’indica en els plànols.
Condicions generals:

L’excavació del terreny es realitzarà al desmunt 1.1,1.2 i 2, per tal de tombar el
terreny i aconseguir un pendent apte per a la restauració (3H:2V). En el cas del
desmunt 1.1 es tombarà la muntera del talús; en el cas del desmunt 1.2 es
tombarà la part inferior del talús i la zona de la muntera , i en el cas del desmunt
2 es preveu també l’excavació per tombar la part inferior del talús.
Els treballs es podran executar des del peu del talús, per tal de no malmetre la
vegetació existent al cap del talús.
Inclou la càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.
L’execució d’aquesta actuació comprèn les següents operacions:

El subsolat de terreny es realitzarà a una fondària de 0,45 m en zones planes,
amb mitjans mecànics, mitjançant tractor sobre pneumàtics i equip subsolador.
Es realitzarà 1 cava manual on per les reduïdes dimensions o dificultat d’accés als
medis necessaris no hi puguin accedir. Es realitzarà a la mateixa fondària que el
subsolat però mitjançant medis manuals.
Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades
(aigua, electricitat, gasoducte, oleoducte, etc.)
No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de
grandària superior a 15 cm.
Quan el subsolament sigui coincident amb les plantacions, el tractament mecànic
del subsòl natural s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de
facilitar que la terra absorbeixi la humitat, els adobs i s'airegi la capa del subsòl de
la terra. És aconsellable de fer-ho, l'any abans, a la tardor.
Toleràncies d'execució:

En cas d'imprevistos (olors de gas, pas de conduccions, restes de construccions,
etc.) s'han d'aturar els treballs i avisar la Direcció Facultativa

- Fondària: ± 10%

Condicions de les partides d'obra executades
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, transport a abocador (inclòs cànon i
manteniment)
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.
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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.
Condicions del procés d'execució
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la
partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
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.
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.
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).open_in_new
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3).open_in_new
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Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones
(PG-3).open_in_new
UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladurasopen_in_new
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera.open_in_new
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 Mineraopen_in_new
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
3.4.5.3

ACABAT I ALLISADA DE TALUSSOS O RETALUSSAT

El tractament inclou el refinat amb mitjans mecànics de les terres a una
profunditat de 15- 20 cm en zones on s’ha realitzat una excavació de terreny
(zones de desmunt, pendent similar a 3H:2V), o en zones irregulars, per tal de
deixar les superfícies dels talussos preparades per a les posteriors actuacions de
revegetació i/o bioenginyeria.
Es preveu per tant, en les superfícies resultants de l’excavació del terreny (T-2), en
el desmunt 1.1,1.2 i 2; i en els espais sota el viaducte
Sempre que sigui possible, i quan es disposi d’espai, es definiran pendents de
l’ordre del 3H:2V.
També s’inclou un repàs final d’aquests talussos per tal d’obtenir el perfil
geomètric d’acabat previst per harmonitzar-los amb el paisatge circumdant,
aconseguint un acabat suau i uniforme.
En els casos que puguin generar-se impactes severs es farà mitjançant un refinat
manual.
Condicions generals:
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Replanteig de les superfícies a actuar.
- Comprovació i preparació de la superfície existent
- Anivellament i repassada definitius del terreny

La superfície acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigües
superficials. No han de restar bosses còncaves. La rasclada s'ha de fer a tota la
superfície, i amb les característiques indicades a la DT.
Manipulació de les terres existents per tal de donar-hi la configuració i acabat
superficial indicats a la DT. No han de quedar en el terreny elements estranys ni
pedres de grandària superior a 1,5cm si l'acabat és per gespa i 3cm per altres
acabats.

3.4.5.4

TERRAPLENAT

Consisteix en el terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra (26%), i de
préstec (76%), i la seva estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
El terraplenat es realitzarà en els talussos de desmunt, per tal d’aconseguir un
pendent apte per a la restauració (3H:2V), i en els trams de l’antiga carretera per a
augmentar la cota del terreny (20cm) i obtenir un terreny uniforme.
En el cas del desmunt 1.1 es preveu el terraplenat de la zona inferior dels talús
per obtenir el pendent desitjat fins a la berma intermitja; en el desmunt 1.2, es
preveu el terraplenat a la part intermitja del talús per obtenir un pendent uniforme
(3H:2V); i en el cas del desmunt 2 es preveu un petit terraplenat per crear una
berma a la part intermitja del talús. Així mateix també s’ha inclòs el terraplenat de
terres que han d’anar darrera de l’entremat de la Loricata
Les unitats corresponents al terraplenat comprenen la càrrega i transport dels
materials de terraplè fins al llocs d'ús, l’adequació de la morfologia final dels
taussos i el posterior anivellament i reperfilat de les superfícies amb mitjans
mecànics per obtenir el perfil d'acabat.
S’executarà prèviament a l’estesa de terra vegetal.
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents:
- Replanteig i preparació de la superfície d'assentament
- Precaucions especials a tenir en compte en la càrrega i transport del material.
- Extensió i compactació del material en tongades.
- Extensió, compactació i acabament de la coronació.
- Acabament i allisada dels talussos i superfícies planes, i tots els mitjans auxiliars
necessaris.
Condicions generals:
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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).

- Humectació o dessecació de la tongada, si es necessari
- Compactació de la tongada

Condicions del procés d'execució
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.

Condicions del procés d'execució
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui <= 2°C a l'ombra.
Quan l'esplanada s'ha d'assentar sobre un terreny amb corrents d'aigua
superficial o subalvia, s'han de desviar les primeres i captar i conduir les últimes,
fora de l'àrea on s'hagi de fer l'estabilització, abans de començar la seva execució.
Si l'esplanada s'ha de construir sobre terreny inestable, turba o argiles toves, s'ha
d'assegurar l'eliminació d'aquest material o la seva consolidació.
A les esplanades a mitja vessant, la DF podrà exigir l'esglaonament d'aquesta per
mitjà de l'excavació que consideri oportuna, per assegurar una perfecta estabilitat.
Els equips d'estesa, humectació i piconatge han de ser suficients per a garantir
l'execució de l'obra en les condicions establertes en aquest plec.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que no es comprovi que la superfície inferior
compleix les condicions exigides i sigui autoritzada la seva estesa per la DF.
Els materials de cada tongada han de tenir característiques uniformes. En cas
contrari, s'ha d'aconseguir aquesta uniformitat mesclant-los amb maquinària
adequada.
Les tongades han de tenir espesor uniforme i han de ser sensiblement paral·leles.
La superfície de les tongades ha de tenir el pendent transversal necessari per
assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió.
Els equips de transport de terres i estesa de les mateixes han d'operar per tota
l'amplada de cada capa.
Si s'ha d'afegir aigua, s'ha de fer de forma que l'humitejament dels materials sigui
uniforme.
Si es fan servir corrons vibrants per al piconatge, s'ha de donar al final unes
passades sense aplicar vibració, per a corregir les pertorbacions superficials que
pugui causar la vibració i segellar la superfície.
S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit sobre les capes en execució fins que no
s'hagi completat el seu piconatge. Si això no és factible, s'ha de distribuir el trànsit
de forma que no es concentrin roderes a la superfície.

Normativa de compliment obligatori
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de
cimientos DB-SE-C
3.4.5.5

ESPLANADA

Consisteix en l’esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra
S’inclou la selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric.
Es realitzarà a les bermes intermitges de nova creació proposades en els perfils
del desmunt 1.1(pk 0+050 a 0+060) i desmunt 2 (pk 0+200 a 0+290).
Condicions de les partides d'obra executades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa de la tongada de terres (inclou selecció i garbellat)

Condicions generals
La superfície de l'esplanada ha d'estar per sobre del nivell més alt previsible de la
capa freàtica.
Distància Esplanada-capa freàtica:
- Terra seleccionada: >= 60 cm
- Terra adequada: >= 80 cm
- Terra tolerable: >= 100 cm

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)
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s'emmagatzemarà temporalment en les condicions que s'indiquen en el següent
apartat.
3.4.5.6 EXTRACCIÓ I ABASSEGAMENT DE TERRA VEGETAL
Es defineix l'extracció i decapatge de terra vegetal com l'excavació, transport i
apilament de la capa superior del sòl, dintre de l'àrea de l'obra, en la quantitat
necessària per al seu posterior ús de sembres i plantacions. En aquesta unitat
d'obra pot incloure's la fertilització de la terra extreta.
La seva execució comprèn les següents operacions:
- Excavació.
- Transport
- Descàrrega
- Fertilització
- Formació d'abassegaments

Durant l'execució de les operacions es procurarà evitar la compactació de la terra
vegetal; per això, es faran servir tècniques en que no sigui necessari el pas de
maquinària pesada sobre els aplecs, o que només requereixin maquinària lleugera.
L'ús de moto-tragelles només es permetrà en sols sorrencs o franc-sorrencs que, a
més a més, estiguin secs.
Les operacions de retirada i emmagatzematge de la terra vegetal es retardaran en
el cas que el sòl estigui saturat d'humitat (entollament temporal del terreny, excés
d'humitat o qualsevol altre senyal que així ho indiqui), donat que la manipulació
d'aquest material en aquestes condicions suposa un deteriorament de les seves
propietats originals a l'ensems que incrementa la possibilitat de fermentació quan
l'abassegament i, conseqüentment, introdueix dificultats en l'arrelament i
desenvolupament de la vegetació a implantar.
3.4.5.6.2

3.4.5.6.1

Abassegaments

Excavació

S'efectuarà fins a la profunditat i en les zones assenyalades en el Projecte.
Prèviament a l'inici d'aquests treballs es durà a terme la senyalització i el replanteig
de la zona. Abans de començar els treballs es sotmetrà a l'aprovació de la Direcció
Ambiental d'Obra l'elecció de zones d'aplec i en el seu cas, un pla en el que figurin
les zones i profunditats d'extracció.
El gruix mínim de la capa de terra vegetal decapada serà de 30 cm, sempre que
sigui edafològicament viable i excepte que es tracti de terrenys contaminats o que
no compleixi els condicionants qualitatius, indicats en l’article 3.2.3, relatius a
textura i elements gruixuts.
El decapatge es realitzarà immediatament després de les operacions de
desbrossada de la vegetació i, si fos el cas, del trasplantament dels arbres
específicament designats en Projecte. S'enretiraran i gestionaran adequadament
les restes vegetals, sobre tot les més grolleres, tot i que es procurarà que la terra
vegetal decapada incorpori algunes restes d'aquesta vegetació.
Els horitzons subsuperficials (horitzons B) seran considerats aptes i assimilats a
terra vegetal sempre i quan compleixin els requisits de qualitat comentats,
excepte el de matèria orgànica. En aquest casos i quan l'horitzó superficial
(horitzó A) no arribi a un gruix mínim de 30 cm es retirarà una capa de l'horitzó
inferior (horitzó B) fins a completar-ho.
El material extret es traslladarà, sempre que sigui possible, a la seva destinació
final amb caràcter immediat. Si no fos així la terra vegetal decapada

Es durà a terme en els llocs escollits, de forma que no interfereixi el normal
desenvolupament de les obres i segons les següents instruccions:
-

La terra vegetal s'arreplegarà en aplecs per la seva ulterior reposició. S'apilarà
en aplecs (amassos) separats dels camins i zones de pas de la maquinaria.

- Tret que els amassos se situïn en forma de cordons lineals paral·lels, a banda i
banda de la traça de l'obra, la terra vegetal s'abassegarà en piles en una zona
determinada prèviament i deixant una separació mínima de 4 m entre piles de
manera que s'eviti l'acumulació d'escorrentia entre amassos a més d'oferir
espai suficient pel moviment de la maquinària quan el maneig de la terra
emmagatzemada i facilitar al mateix temps els tractaments que s'haguessin de
donar.
- L'alçada dels aplecs serà al voltant de 2-2,5 m., o alçades superiors per tal de
minimitzar l’ocupació de l’espai. Per tal de millorar la qualitat de la terra vegetal
s’hi barrejaran restes vegetals producte de la tala i esbrossada.
- Convé que la superfície que es destini a l'abassegament de la terra vegetal sigui
suficientment plana i hagi estat prèviament condicionada.
- Amb l'objectiu de prevenir l'erosió per l'escorrentia en zones de risc, és
convenient realitzar una rasa perimetral a la superfície destinada a
l'abassegament de terra vegetal per intercepció d'aquesta escorrentia i evitar que
es produeixi arrossegament i pèrdua del material allí emmagatzemat. En síntesi,
els abassegaments se situaran en indrets ben drenats, mai en zones

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

62
Plec de prescripcions tècniques
Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1

d'acumulació d'aigües superficials, i en qualsevol cas, en àrees lliures del trànsit
de maquinària.
- Atesa la importància que té garantir la integritat i estat de conservació dels
amassos de terra vegetal, és del tot apropiat delimitar amb jalons el seu
perímetre.
- S'evitarà el pas dels camions de descàrrega o qualsevol altre, per sobre de la
terra aplegada.
- Si està previst un adob orgànic de la terra, podrà efectuar-se durant el
vessament o moldejat. Els adobs minerals poc solubles s'afegeixen després del
moldejat, fent servir sempre tractors agrícoles per al conreu.
- Finalitzades aquestes operacions de decapatge i acopi, el contractista haurà de
presentar a la Direcció del contracte un Pla de gestió de la terra vegetal extreta i
acopiada, en el qual hi constarà el volum real de terra vegetal contingut en cada
acopi, la seva procedència, el temps previst d’emmagatzematge, i la superfície i
ubicació previstes per a la seva reutilització en les tasques de restauració. La
presentació d’aquest document serà necessària i imprescindible per a l’inici de
les tasques d’aportació i estesa de terra vegetal, no admetent-se l’execució de
les mateixes sense que la Direcció del Contracte emeti la seva conformitat amb
el Pla de Gestió proposat.
3.4.5.7 CONSERVACIÓ

En principi serà convenient que un cop extreta i apilada, l'adobament i conservació
de la terra vegetal sigui executada per l'Adjudicatari del Projecte de Restauració
Paisatgística.
3.4.5.8 ENRIQUIMENT DE LA TERRA VEGETAL
Quan es prevegi que la terra vegetal hagi d'estar abassegada per un temps
superior a 1 any o s'obtinguin uns sòls exempts de vegetació (és a dir, escassa o
nul·la fertilitat) o en aquells casos en què l'analítica practicada mostri un contingut
en matèria orgànica inferior a l'indicat (< 0,5 % s.m.s), es procedirà a l'esmena
orgànica de la terra vegetal.
Aquesta esmena consisteix en l'addició d'un producte ric en matèria orgànica
obtingut amb materials disponibles a la zona d'obres que, mesclats correctament,
aportaran matèria orgànica i nitrogen, i milloraran l'estructura del material.
L'operació de millora de les terres es realitzarà preferentment a la zona
d'abassegament de les terres. La barreja de materials ha de ser uniforme i servirà,
alhora, per a esponjar la terra vegetal.
Els productes més freqüentment utilitzats com a esmena orgànica són: fems, llots
de depuradora, compostat o sense compostar, o compost de residus sòlids
urbans, en una dosi de 150 - 170 T/ha (210 – 250 m3/ha)3.
3.4.5.9

S'haurà d'efectuar quan l'aplec hagi de romandre llarg temps, consisteix en:

ESTESA DE TERRA VEGETAL I REPÀS

- Estroncar les erosions produïdes per la pluja.
- Mantenir cobert el crestall amb les plantes vives, lleguminoses preferentment per
la seva capacitat de fixar nitrogen.
Els adobs minerals solubles s'incorporaran poc abans de la utilització de la terra.
La terra vegetal aplegada es mantindrà exempta de pedres, runes, deixalles,
escombraries i altres objectes aliens.
Si els aplecs s'haguessin de fer fora de l'obra, seran a càrrec del Contractista les
despeses ocasionades per la disponibilitat del terreny.
La Direcció Ambiental d'Obra, d'acord amb el Director d'Obra Civil i amb les
partides previstes en el Projecte d'Enginyeria Civil, decidirà quin contractista i quan
efectuen la conservació de la terra vegetal, i en particular, la incorporació de
matèria orgànica a la mateixa.

Aquesta actuació consisteix en l’estesa de 30 cm terra vegetal procedent de
préstec, incloent el tractament i l’estesa, així com el refinat manual.
La terra vegetal procedent de préstec estarà convenientment adobada i garbellada.
Requereixen d’estesa de terra vegetal tots els espais on es preveuen plantacions,
i que es correspon amb els talussos amb pendent 3H:2V, entramat Loricata i
bermes dels desmunts 1.1, 1.2 i 2; la zona plana adjacent a la carretera, els
espais de sota el viaducte i els trams d’antiga carretera i abocador a restaurar.
El treball comprèn les següents operacions:
3 Xifres per a un supòsit d’incrementar en un 1% el contingut de matèria orgànica d’un sòl i
utilitzant com a font de matèria orgànica compost de la fracció orgànica del residus municipals (70
% m.s., 52 % m. o. i 0,6 T/m3 de densitat) i compost de fangs d’EDAR (57 % m.s., 56 % m.o., i 0,8
T/m3 de densitat).
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- Subministrament i transport de la terra vegetal tractada fins al lloc d’utilització

3.4.6.2

- Transport de terra vegetal: des del lloc d’aplec o del préstec

Preparació de la barreja:

- Distribució

S'introduirà aigua al tanc de la hidrosembradora fins a cobrir la meitat de les paletes
de l'agitador, a continuació s'incorporarà el mulch, evitant que es formin blocs o
grumolls a la superfície de l'aigua. S'afegirà aigua fins a completar 3/4 parts de la
capacitat total del tanc, mantenint en moviment les paletes de l'agitador. A la
vegada, s'incorporaran les llavors, adob i calcària. Es remourà la barreja durant deu
minuts, i a continuació s'acabarà d'omplir amb aigua; també s'incorporarà
l'estabilitzador. Abans de començar la sembra es remourà durant dos minuts la
barreja.

L'operació d'estesa es realitzarà preferentment mitjançant maquinària amb tracció
d'eruga, o en tot cas, que no compacti excessivament l'estesa.
L'espessor de la capa estesa no serà inferior a 30 centímetres mesurats
ortogonalment a la superfície del terreny.
Les operacions d'estesa es retardaran si la terra vegetal es troba saturada
d'humitat. També, s'evitarà estendre-la temps abans d'efectuar l'hidrosembra, és a
dir, que el temps que transcorri entre l'estesa de la terra vegetal i l'aplicació de
l'hidrosembra (o sembra, donat el cas) serà el mínim indispensable.
El recobriment de les superfícies ha de ser total, no s'admetran com vàlids
recobriments inferiors al 100%.
Igual que pels aplecs, s'evitarà el pas sobre la terra de maquinària pesada que
pugui ocasionar la seva compactació, especialment si la terra està humida.
3.4.5.10

OPERACIONS DE REFÍ

Acabades les operacions assenyalades en els articles anteriors, es procedirà al
refinat de les superfícies on s’ha fet l’estesa per mitjans manuals o mecànics
eliminant pedres i altres materials grollers.
Per a la profunditat de la capa estesa s'estableix una tolerància del 20%, més o
menys.

No es començarà el procés fins que no s'hagi aconseguit la barreja homogènia de
tots els seus components.
Execució de la hidrosembra:
El canó de la hidrosembradora es situarà inclinat sobre el pla horitzontal.
La sembra es realitzarà a través del canó de la hidrosembradora, si és possible
l'accés fins al punt de sembra, o en cas contrari, mitjançant una o vàries mànegues
endollades al canó. L'expulsió de la barreja es farà per una banda, de tal manera
que el raig no incideixi directament a la superfície que s'hagi de sembrar, per a
evitar que durant l'operació es produeixin moviments de fins al talús; i per altra
banda, descrivint cercles, per a evitar que la barreja projectada s'escorri pel talús.
La distància entre la boca del canó (o de la mànega) i la superfície a tractar estarà
en funció de la potència de l'explosió de la bomba, oscil·lant entre els 20 i 50 m.
En el cas de talussos la base dels quals no sigui accessible, s'haurà de recórrer
col·locant mànegues de tal manera que un altre operador pugui dirigir el raig des de
sota. Aquesta mateixa precaució s'haurà de prendre quan hi hagi vents forts, o hi
hagi qualsevol altra circumstància que faci previsible una distribució imperfecta
quan es llenci el raig des de la hidrosembradora.
3.4.6.3

3.4.6
3.4.6.1

HIDROSEMBRES

PROCÉS D’HIDROSEMBRA

TAPAT

Immediatament després de la hidrosembra es realitzarà el seu tapat.

DEFINICIÓ

3.4.6.4

Es defineix com hidrosembra la tècnica de sembra que consisteix en la projecció
sobre el terreny, mitjançant una màquina anomenada hidrosembradora, d'una
barreja de llavors, adobs, additius i aigua, sobre la qual posteriorment
(preferiblement) o en una sola operació, s'estén una capa de "mulch".

RESEMBRA

Quan el naixement de la sembra sigui irregular o existeixin zones en que no s'hagi
produït el naixement de les plantes es procedirà, a càrrec del Contractista, a la
resembra. El Director d’Obra determinarà les zones on s'hagi de realitzar aquesta
operació.

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

64
Plec de prescripcions tècniques
Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1

3.4.6.5

3.4.7.2

ADOBAMENT

3.4.7.2.1

L'adob de les unitats hidrosembrades es realitzarà en tres fases:
El 50% un cop s'acabi la hidrosembra en cada unitat d'actuació.



El 30% passats tres mesos des de l'execució, per aquelles parts on no sigui
necessària la resembra prevista a l'article 3.4.8.4, i des de la recepció
provisional de l'obra en les restants.
El 20% restant transcorreguts 12 mesos i un dia de l'execució, per aquelles
parts de l'obra on no sigui necessària la resembra prevista a l'article 3.4.8.4, i
des de la recepció provisional de l'obra en les parts restants.

3.4.7
3.4.7.1
3.4.7.1.1

Tipus de planta admissible. Classificació

El tipus de planta admissible per a plantacions de tipus jardineria és especificada
als articles 3.4.9.2.1.





PLANTACIONS AMB PLANTA DESENVOLUPADA

PLANTACIONS

3.4.7.2.2
3.4.7.2.2.1

Preparació del sòl
Desfons

El desfons consisteix en donar a la terra una feina profunda, de 50 cm o més, amb
la finalitat de trencar la compactació del sòl, sense remenar-lo.
Aquesta operació s'efectuarà per mitjà d'un subsolador, de potència apropiada per
la profunditat que s'hagi establert en el Projecte, i sobre sòl sec.

PLANTACIONS DE TIPUS FORESTAL AMB PLANTA MENUDA
Tipus de planta admissible

3.4.7.2.2.2

Cultius

D'acord amb les prescripcions establertes per als materials necessaris per aquestes
plantacions en els articles 3.3.9.3 i 3.3.9.5.1 seran admeses només les plantes que
reuneixin aquelles condicions.

El conreu es defineix com a l'operació encaminada a esponjar el sòl, alterant la
disposició dels horitzons, fins a una profunditat aproximada de 25 a 30 cm

En principi s'admetran plantes presentades en contenidor del tipus Forest-pot.

El Contractista podrà escollir el procediment que consideri més apropiat per a
efectuar aquesta operació, sempre que en la Memòria no s'indiqui una altra cosa.

3.4.7.1.2

Procés de plantació

La plantació de planta tipus Forest-pot es realitzarà a mà i sobre forats o mitjançant
cilindre plantador, segons criteri de la Direcció d’Obra.
La forma i dimensions dels forats es fixen
en l'esquema adjunt.
Després d'un reg a saturació, la planta es
col·loca en el seu lloc amb precaució. La
compactació es realitza en la perifèria del
pa de terra sense brutalitat a fi de no
danyar les arrels.

El cultiu pot realitzar-se en qualsevol moment que el contingut del sòl en humitat
sigui baix; d'altra manera, és difícil de treballar i hi ha el perill d'una posterior
compactació, perdent precisament la qualitat que s'intenta millorar amb el cultiu.
Encara que tradicionalment s'aconsella fer-ho a la tardor o a la primavera, amb una
considerable anticipació sobre el moment de plantar o sembrar, rarament cal fer-ho
així.
3.4.7.2.2.3

Incorporació d'esmenes i adobs

Les esmenes i adobs d'acció lenta s'incorporaran al sòl amb el conreu; només cal
estendre'ls sobre la superfície abans de començar a llaurar.
Les esmenes húmiques han de fer-se uns dies abans de la plantació, i enterrar-se
immediatament per a evitar pèrdues de nitrogen.
Les esmenes calcàries poden fer-se en qualsevol moment, amb una antelació
mínima d'un mes sobre sembres o plantacions. Ha d'aconseguir-se una barreja
íntima amb el terreny, el contingut del qual en humitat ha de ser baix en el moment
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d'incorporar l'esmena. El material càlcic que es faci servir haurà també d'estar sec i
tan dividit com sigui possible.
La incorporació d'esmenes calcàries ha de fer-se en operació "ex professo"; és a
dir, no ha d'aprofitar-se l'operació per incorporar un altre material com adob orgànic,
per exemple.
Tant els adobaments locals, com els que corresponen a plantacions
individualitzades, es faran directament en el forat, en el moment de la plantació, tal
com s'indica en l'article corresponent. Els adobs químics seran de lent alliberament i
no contindran clor o altres elements inhibidors de la flora bacteriana del sòl.
3.4.7.2.2.4

Excavacions

o 1.331 m3 = 1.21 m2 x 1.1 m per planta gran.
o 0.125 m3 = 0.250 m2 x 0.5 m per planta forestal.


Sòl impropi per a mantenir vegetació arbòria o arbustiva, a cobrir després de la
plantació amb material impermeable:
o 2.744 m3 = 1,96 m2 x 1,4 m per planta gran.
o 0.512 m3 = 0.64 m2 x 0.8 m per planta forestal.

L'excavació necessària per a les sembres serà de trenta centímetres de profunditat.

3.4.7.2.2.5

Es defineixen com les operacions necessàries per a preparar allotjament apropiat a
les plantacions.


L'excavació s'efectuarà amb la major antelació possible sobre la plantació
(preferiblement durant la tardor), per afavorir la meteorització de les terres.



El volum de l'excavació serà el que consta expressament en el Projecte, per a
cada espècie i mida.

Replens

Els replens seran del mateix volum que l'excavació.
En els casos de sòls acceptables, es faran amb el mateix excavat, vigilant de no
invertir la disposició anterior de les terres.
Si els sòls no reuneixen les condicions suficients, la terra extreta es substituirà, en
proporció apropiada o totalment, per terra vegetal que compleixi els requisits
necessaris.

En cas de no quedar constància, com a norma general supletòria es seguiran les
següents prescripcions, que contemplen les condicions actuals i futures del sòl, per
un costat, i la mida de la planta per l'altre.

Quan els replens es realitzin en un forat de plantació s'aniran compactant per
tandes, amb les precaucions que s'assenyalen en els articles següents.

Quan el sòl no és apte per a mantenir la vegetació, és precís proporcionar a les
plantes un volum, més gran que l'ordinari, de terra de bona qualitat, disponible en
els seus voltants. A més a més, el sòl no apte haurà de ser cobert després amb un
revestiment impermeable; l'oxigenació i la penetració d'aigua de pluja disminuiran
considerablement al poder efectuar-se només a través de l'orifici que quedi al
voltant del tronc i en conseqüència resulta indispensable augmentar el volum de
l'excavació.

3.4.7.2.2.6

La grandària de la planta afecta directament a la mida del forat, per l'extensió del
sistema radical o les dimensions del tros de terra que l'acompanyen.


Sòl acceptable:
o 0.512 m3 = 0.64 m2 x 0.80 m per planta gran.
o 0.027 m3 = 0.09 m2 x 0.3 m per planta forestal.



Formació escossell de reg

Un cop acabades les feines de rebliment del forat de plantació es procedirà a la
formació d'una depressió circular al voltant de l'arbre amb un cavalló horitzontal de
15 a 25 cm alçada que ha de permetre l'acumulació de l'aigua de reg.
El diàmetre de l'escossell serà proporcional a les dimensions de la planta. La mida
aconsellable és de 1 m2 per als arbres i de 36 cm2 per als arbusts. L'arbre o arbust
s'ha de situar al centre de l'escossell.
Per a les plantacions en pendents s'ha d'habilitar un escossell que reculli l'aigua de
reg o de pluja, modificant la superfície segons el pendent. El forat de plantació ha
d'estar completament dins del terreny natural.

Sòl impropi per mantenir vegetació arbòria o arbustiva:
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3.4.7.2.3

Precaucions prèvies a la plantació.
En l'orientació de les plantes se seguiran les normes que a continuació s'indiquen:

3.4.7.2.3.1

Dipòsit

Quan la plantació no pugui efectuar-se immediatament després de rebre les
plantes, s'ha de procedir a dipositar-les. El dipòsit afecta només a les plantes que
es reben amb arrel nua o coberta amb embolcall porós (palla, torreta de fang, guix,
etc...); no és necessari, en canvi, quan són recobertes de material impermeable
(torreta de plàstic, llauna, etc...).
L'operació consisteix en col·locar les plantes en un forat, i en cobrir les arrels amb
una capa de terra de 10 cm de manera que quedin intersticis en el seu interior, per
a protegir-les de la dessecació o de les gelades fins al moment de la seva plantació
definitiva. Subsidiàriament, i amb l'aprovació de la Direcció d'Obra, poden col·locarse les plantes en l'interior d'un munt de terra. Excepcionalment, i només quan no
sigui possible prendre les precaucions abans assenyalades, es recorrerà a situar
les plantes en un local cobert, tapant les arrels amb un material amb fulles, tela,
paper, etc. que les aïlli d'alguna manera del contacte amb l'aire.
3.4.7.2.3.2

Dessecació i gelades

No han de realitzar-se plantacions en època de gelades. Si les plantes es reben a
l'obra, en una d'aquestes èpoques, hauran de dipositar-se fins que parin les
gelades.
Si les plantes han sofert durant el transport temperatures inferiors a 0o, no han de
plantar-se ni tan sols desembalar-se i es posaran així en un lloc cobert on puguin
descongelar-se lentament (s'evitarà posar-les en un local amb calefacció).
Si presenten símptomes de dessecació, s'introduiran en un recipient amb aigua o
amb un suc de terres i aigua, durant uns dies, fins que els símptomes
desapareguin. O bé es dipositaran en un forat, cobrint amb terra humida la totalitat
de la planta (no només les arrels).
3.4.7.2.3.3

Presentació

Abans de "presentar" la planta, es tirarà al forat la quantitat necessària de terra per
a que el coll de l'arrel quedi després a nivell del sòl o lleugerament més baix. Sobre
aquest particular, que depèn de la condició del sòl i de les atencions que puguin
proporcionar-se després, se seguiran les indicacions de la Direcció d’Obra, i es
tindrà en compte l'assentament posterior de l'aportament de terra, que pot establirse, com a terme mig, al voltant del 15%. La quantitat d'adob orgànic indicada per a
cada cas en el Projecte s'incorporarà a la terra de forma que quedi en les
proximitats de les arrels, però sense arribar a estar en contacte amb elles. S'evitarà,
per tant, la pràctica força corrent de tirar l'adob al fons del forat.



Els exemplars de gran mida es posaran amb la mateixa que van tenir en origen.



En les plantacions aïllades, la part menys frondosa al sud-oest per afavorir el
creixement del brancatge al rebre el màxim de lluminositat.



Les plantacions continues (tanques) es faran de manera que la cara menys
vestida sigui la més pròxima al mur, tanca o simplement a l'exterior.



Sense prejudici de les indicacions anteriors, la plantació es farà de manera que
l'arbre presenti la seva menor secció perpendicularment a la direcció dels vents
dominants. Cas de ser aquests vents freqüents i intensos, es consultarà a la
Direcció d’Obra sobre la conveniència d'efectuar la plantació amb una lleugera
desviació de la vertical en sentit contrari al de la direcció del vent.

3.4.7.2.3.4

Poda de la plantació

El trasplantament, especialment quan es tracti d'exemplars anyencs, origina un fort
desequilibri inicial entre les arrels i la part aèria de la planta; aquesta última, per
tant, ha de ser reduïda de la mateixa manera que ho ha estat el sistema radical, per
a establir l'apropiada proporció i evitar les pèrdues excessives d'aigua per
transpiració.
Aquesta operació pot i ha de fer-se amb totes les plantes de fulla caduca, però les
de fulla persistent, singularment les coníferes, no acostumen a suportar-la. Els bons
vivers la realitzen abans de subministrar les plantes; en cas contrari, es portarà a
terme seguint les instruccions de la Direcció d'Obra.
3.4.7.2.4
3.4.7.2.4.1

Plantació
Normes generals

La plantació a arrel nua s'efectuarà, com a norma general, amb els arbres i arbusts
de fulla caduca que no presentin especials dificultats pel seu posterior arrelament.
Prèviament es procedirà a eliminar les arrels danyades per l'arrencament o per
altres raons, vigilant de conservar el major nombre possible d'arrels petites, i a
efectuar el pralinatge, operació que consisteix en submergir les arrels,
immediatament abans de la plantació, en una barreja d'argila, adob orgànic i aigua
(a la que hem d'afegir una petita quantitat d'hormones d'arrelament), que afavoreix
l'emissió de petites arrels i impedeix la dessecació del sistema radical. La planta es
presentarà de forma que les arrels no pateixin flexions, especialment quan existeixi
una de principal ben definida, i s'omplirà el forat amb una terra apropiada en
quantitat suficient per que l'assentament posterior no origini diferències de nivell.
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El trasplantament amb pa de terra és obligat per a totes les coníferes d'algun
desenvolupament i per a les espècies de fulla persistent. El pa de terra ha d'estar
subjecte de forma convenient per a evitar que s'esquerdi o es desprengui; en els
exemplars de gran mida o desenvolupament, es seguirà un dels sistemes coneguts:
embolcall de guix, fusta, etc. La Direcció d’Obra determinarà si els embolcalls
poden quedar en l'interior del forat o han de retirar-se. En aquests cas, l'embolcall
es deslligarà o separarà, una vegada col·locada la planta en l'interior del forat.
Al reomplir el forat i anar empenyent la terra per tandes, es farà de forma que no es
desfaci el pa de terra que envolta a les arrels.
En la plantació d'estaques se seguiran les mateixes normes que en la plantació a
arrel nua.
La plantació d'esqueixos, arrelats o no, s'efectuarà sobre un sòl preparat i de forma
que es doni un contacte estret entre les arrels o l'esqueix i el terra.
3.4.7.2.4.2

 Tanques i pantalles: la distància entre plantes dependrà de l'espècie emprada i
de la seva mida actual; es mantindrà habitualment entre 25 cm i 1 m. per a les
tanques, i entre 1 i 3 m. per a les pantalles. Els tancaments defensius es
plantaran en files paral·leles i alternades i amb poca separació: de 30 a 40 cm
Aquestes normes poden ser substituïdes o complementades per les següents:
Els vegetals no arboris han de plantar-se a distàncies superiors a la seva alçada, o
a distàncies iguals o superiors a la major dimensió que projectin perpendicularment
sobre el sòl. D'aquestes dues xifres, corresponents a plantes adultes, es prendrà la
major.
L'estimació anterior pot aplicar-se també als arbres en molts casos. Excepcions
notòries són les repoblacions en grans superfícies amb planta petita, i les espècies
de port fastigiat.

Distanciaments i densitat en les plantacions
3.4.7.2.4.3

Quan les plantes no estan individualitzades concretament en els plànols, per estar
incloses en un grup on només s'assenyala la quantitat o per determinar-se la
superfície a plantar sense indicació del nombre de plantes, es tindran en compte a
l'executar l'obra les següents observacions:


Si es busca un efecte immediat, les densitats de plantació poden ser més altes,
encara que això comporti posteriorment dificultats en el desenvolupament de les
plantes.

En els fons del forat de plantació s'introduirà terra barrejada amb fems madurs. Els
fems es dipositaran de manera que no toquin les arrels de la planta i amb una dosi
de:
Planta petita (P.F.) : 2 kg per forat
Planta gran (P.J.) : 5 kg per forat
3.4.7.2.4.4



Si, com quasi sempre és més correcte, es considera la mida que assoliran les
plantes en un terme raonable, es posaran a les distàncies i densitats que
s'assenyalen a continuació, malgrat el risc d'una primera impressió
desfavorable.

 Arbres: distaran entre si no menys de 4 a 12 m., segons la seva mida en estat
adult. Al mateix temps, hauran de situar-se allunyats entre 6 i 10 m., també
segons la mida definitiva, de les línies de drenatge i de les superfícies que
poden alterar-se per la proximitat o emergència de les arrels.
 Arbustos: la distància de plantació oscil·larà entre un i dos metres i mig, d'acord
amb el desenvolupament esperat.

Adobat orgànic de plantació

Adobat inorgànic de plantació

En l'adobat inorgànic de la plantació s'incorporarà a la terra vegetal, conjuntament
amb els fems madurs, l'adob mineral, aconseguint una barreja homogènia.
Les dosis aconsellables d'adob inorgànic per solc i planta són:
Planta petita (P.F.) : 50 gr per forat
Planta gran (P.J.) : 100 gr per forat
3.4.7.2.4.5

Plantació de pantalles

La finalitat d'aquestes plantacions pot ser:

 Matolls: es posaran d'una a sis plantes per metre quadrat.
 Entapissants i assimilables: es plantaran entre 10 i 25 per metre quadrat,
segons el desenvolupament i la forma dels cultius, a judici de la Direcció
d’Obra.

- Fixació de partícules en suspensió.
- Impedir la visió: de l'obra des de l'exterior, de determinades zones interiors o
exteriors, des de dintre.
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Protecció del tronc contra la dessecació per un dels mitjans assenyalats.



Acollament de la base dels arbres o arbusts, fins a una alçada de 20 cm per
aquests últims i 40 cm pels primers.



Regs freqüents en el forat, i sobre el tronc i branques.

- Ornamental
Les operacions de plantació són les descrites en aquest apartat 3.4.5.2.2., amb la
diferència de l'excavació feta normalment en forat. Les dimensions d'aquest poden
variar de 40 x 40 cm a 1 x 1 m; la secció més corrent és la de 60 cm de costat.
La plantació de tanques pot fer-se en una o dues files; aquesta segona possibilitat
exigeix una amplada mínima de forat igual a 60 cm; de forma que les plantes
puguin col·locar-se separades de la paret del forat almenys 20 cm En tots dos
casos es vigilarà de mantenir l'alineació requerida.
La col·locació d'una capa filtrant és necessària per a les tanques de coníferes i
aconsellable per als altres si el sòl és poc permeable.
3.4.7.2.4.6

3.4.7.2.5
3.4.7.2.5.1

Moment de la plantació

La plantació ha de realitzar-se, tant com sigui possible, durant el període de repòs
vegetatiu, però evitant els dies de gelades fortes, cosa que acostuma a excloure
d'aquest període els mesos de desembre, gener i part de febrer. El trasplantament
realitzat a la tardor presenta avantatges en els climes de llargues sequeres
estiuenques i d'hiverns suaus, perquè a l'arribar l'estiu la planta ha produït ja arrels
noves i està en millors condicions per afrontar la calor i la manca d'aigua. En llocs
d'hiverns crus és aconsellable portar a terme els trasplantaments en els mesos de
febrer o març.
La plantació de vegetals cultivats en torreta pot realitzar-se quasi en qualsevol
moment, inclòs l'estiu, però ha d'evitar-se fer-ho en època de gelades.

Aspratge i elements de suport.

Per a assegurar la immobilitat dels arbres i evitar que puguin ser eliminats o
enderrocats pel vent o que es perdi el contacte de les arrels amb el terra, cosa que
originaria la fallada de la plantació, es col·locarà aspres, vents i altres elements de
suport amb la funció de mantenir en posició vertical els arbres acabats de plantar.
L'alçària de l'aspre està determinada per les mides de l'arbre i les condicions del
terreny i del lloc. El seu gruix ha de ser suficient per a resistir l'embat del vent sobre
la copa de l'arbre.
L'aspre s'ha de clavar com a mínim 0,5 m per sota del fons del forat de plantació.
L'aspre s'ha de col·locar al costat on bufa el vent dominant. Per a situacions molt
adverses, s'han d'utilitzar 2 o fins i tot 3 aspres.

Plantacions tardanes a arrel nua

La plantació a arrel nua d'espècie de fulla caduca ha de fer-se, com a norma
general, dintre de l'època de repòs vegetatiu. Encara que, es presenta amb certa
freqüència la necessitat de plantar-les quan la seva foliació ha començat; l'operació
es portarà a terme, en aquest cas, prenent les següents precaucions addicionals:


Poda forta de la part aèria, per a facilitar la tasca del sistema radical, procurant,
en canvi, conservar la forma de l'arbre.



Supressió de les fulles obertes, vigilant, no obstant, de no suprimir les gemmes
(borrons) que poguessin existir en el punt d'inserció.



Reg

És precís proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i
fins que s'hagi assegurat l'arrelament; el reg ha de fer-se de manera que l'aigua
travessi el pa de terra on es troben les arrels i no es perdi pel terra més esponjós
que l'envolta.
3.4.7.2.5.2

3.4.7.2.4.7

Operacions posteriors a la plantació

Aportació de nou sòl pel forat, i utilització d'estimulants d'arrelament.

Els aspres de fusta, per impedir que pugui ser víctima d'alguna malaltia i
transmetre-la a l'arbre, es tractaran submergint-los durant 15 minuts en una solució
de sulfat de coure al 2% o d'una altra manera igualment eficient.
L'aspre s'enterra sòlidament, una vegada obert el forat i abans d'efectuar la
plantació. Aquest ha de quedar en posició vertical, el més centrat possible amb el
tronc i a una distància mínima de 20 cm respecte d'aquest i de manera que
s'interposi entre l'arbre i els vents dominants. La fixació de l'arbre al tutor que es faci
de forma que permeti un cert joc, fins que es verifiqui l'assentament de la terra al
forat, moment en el que es procedeix ja a una fixació rígida.
En tot moment s'evitarà que el lligam pugui produir ferides al tronc, envoltant-lo amb
una apropiada protecció. Normalment s'han d'utilitzar 2 fixacions, una a l'extrem de
l'aspre i l'altra a 2/3 d'aquest.
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3.4.7.2.5.5
La vida útil de l'aspre ha de ser de 2 anys com a mínim; després, si cal, s'ha de
renovar.
En les plantes de fulla persistent o que tinguin mida gran, la col·locació d'aspres no
és possible o no és suficient. Es recorre llavors a la fixació per mitjà de "vents",
cordes o cables que es lliguen per un extrem al tronc de l'arbre a l'alçada
convenient, i per l'altre costat al terra. També en aquest cas ha de protegir-se el
tronc.

Les ferides produïdes per la poda o per altres causes, hauran de ser cobertes per
un màstic antisèptic amb la doble finalitat d'evitar la penetració d'aigua i la
consegüent podridura i d'impedir la infecció.
Es vigilarà que no quedi sota el màstic cap porció de teixit no sa i de que el tall sigui
net, i s'evitarà fer servir màstic cicatritzant amb empelts no consolidats.
3.4.7.2.5.6

Vents i aspres han de revisar-se periòdicament.

Tractament de ferides

Ruixament amb aigua

A la vegada, s'ha de vigilar la verticalitat després d'una pluja o d'un reg abundant i
procedir, en el seu cas, a redreçar l'arbre.

Aquesta operació consisteix amb un reg, tan polvoritzat com sigui possible, que
s'aplica sobre la part aèria dels vegetals, per a proporcionar humitat ambiental a la
planta.

3.4.7.2.5.3

Ha d'evitar-se l'ús d'aigua freda, que podria perjudicar a la planta per un excessiu
contrast amb la temperatura de l'aire.

Proteccions

Quan siguin previsibles les cremades al tronc per la proximitat d'èpoques caloroses
i assolellades, es protegirà el tronc amb una embolcall de palla, tela o paper
especial, que no es retirarà fins a la tardor següent.

3.4.7.2.6
3.4.7.2.6.1

Aquesta protecció pot proporcionar-se també blanquejant el tronc amb una capa
gruixuda de llet de calç.
Pot també ser necessari, sobretot en els jardins públics, dotar als arbres acabats de
plantar, d'un sistema de protecció que impedeixi que siguin moguts per causes
diferents a les anteriors.
Quan les plantacions estiguin en llocs accessibles al bestiar, es pot recórrer a més
a més, a empastifar l'escorça de les plantes amb una substància repel·lent.
La conveniència de portar a terme aquestes operacions queda sota la decisió de la
Direcció d’Obra.

Trasplantament
Definició

El trasplantament, als efectes d'aquest projecte, es defineix com a canviar un
vegetal del lloc on està plantat a un altre.
Es refereix aquest article als vegetals existents dintre de l'àmbit de l'obra o en les
seves immediacions, encara que també puguin incloure els situats en llocs més
allunyats. Comprèn les següents operacions:
- Elecció de les plantes.
- Preparació pel trasplantament.
- Arrabassament.

3.4.7.2.5.4

Recalçament

- Càrrega, transport i descàrrega.

L'operació de recalçar o colgar consisteix en cobrir amb terra el peu de les plantes,
fins a certa alçada.

- Plantació.

En les plantes llenyoses, té com a finalitat:

Les operacions de trasplantament poden ser realitzades per mitjans manuals i/o
mecànics. En aquest últim cas, cal destacar la gran eficàcia del sistema OPTIMAL i
els bons resultats de supervivència que proporciona.



Protegir de les gelades el sistema radical.



Contribuir a mantenir la verticalitat.
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3.4.7.2.6.2

Elecció de les plantes

El trasplantament és realitzarà amb exemplars arboris o arbustius de diferents
dimensions presents a la zona afectada per l'obra.
Les operacions de trasplantament són globalment positives per les següents raons:


Recuperació d'exemplars arboris i arbustius presents a la zona d'afectació que
d'un altra manera serien tallats o arrabassats.



La utilització de plantes recuperades de la traça redueix el risc d'introducció de
varietats o ecotips d'altres zones que podrien desencadenar processos
d'hibridació d'efectes desconeguts.



Es tracta d'una operació econòmicament rentable si tenim en compte l'estalvi
que suposa la utilització d'aquestes plantes en les plantacions tipus jardineria i
per tant la reducció de costos de compra d'aquest tipus de planta.

En el cas d'exemplars de grans dimensions, donat que es tracta d'una operació
difícil i costosa, només haurà d'intentar-se amb els peus que, per la seva mida,
singularitat o significat sociocultural tinguin un valor especial i reuneixin, a més a
més, les condicions de vigoria que facin pensar en l'èxit.
Gran part dels arbres de fulla primparada poden trasplantar-se sense dificultat a
arrel nua quan la circumferència del seu tronc no sobrepassi els 20 cm, mesurada a
un metre del terra.
Les espècies de fulla persistent, frondoses i coníferes, requereixen per a poder ser
trasplantades que el sistema radicular quedi inclòs en pa de terra; en contrapartida
no hi ha límit, teòricament, a les dimensions del subjecte a trasplantar. Com és
lògic, en canvi, el límit ve marcat per la necessitat de mantenir un equilibri, almenys
mínim, entre el sistema radical i la part aèria, i per la dificultat de manejament; es
pot escometre amb relativa facilitat, amb arbres de 5m d'alçada, i fins a 10 m.
3.4.7.2.6.3

Preparació pel trasplantament

Aquesta operació és necessària per a totes les espècies de fulla persistent i per a
totes les de gran mida o d'arrelament difícil, i més necessària quan com més
grandària i edat de la planta. Consisteix en excavar un forat al voltant de la planta a
distància i en profunditat suficients per a que quedi inclòs el pa de terra futur; es
tallen amb compte les arrels que hagin aparegut de manera que també quedin
incloses; el clot s'omple amb terra de bona qualitat per afavorir el desenvolupament
en el seu interior de moltes arrels petites. L'operació pot fer-se en una o dues fases,
durant el període de repòs vegetatiu, sent preferible i més segura la segona
possibilitat.

En els casos en que la planta sigui gran o hagi de ser transportada lluny, s'ha
d'assegurar la immobilitat del pa de terra envoltant-lo d'un embolcall de guix o de
dogues de fusta convenientment aplicades contra el terra.
3.4.7.2.6.4

Arrencada

Per a les plantes herbàcies, es donarà reg unes hores abans de procedir a
l'arrencada; l'operació no ha de fer-se tirant de la part aèria sinó introduint una de
les eines fabricades amb aquesta finalitat per sota del nivell presumible de les
arrels, o de manera que se'n tallin les menys possibles, per a poder treure la planta
amb el sistema radical intacte i envoltat de terra. La plantació en el nou lloc pot ferse immediatament.
Per als arbres i arbusts de fulla primparada i arrelament fàcil es "talla" el terra amb
una aixada al voltant del tronc, a una distància i a una profunditat variable amb la
mida de la planta; l'eina queda al terra, es fa palanca amb ella i s'estira suaument
de la part aèria fins a completar l'arrencada.
En l'arrencament amb pa de terra, es procedeix de manera semblant, però vigilant
de no separar-lo de la planta, per això s'aixecarà el conjunt verticalment; si la planta
no s'ha de plantar de seguida o s'ha de transportar, amb perill que es trenqui el pa
de terra, s'envoltarà per un dels procediments usuals.
3.4.7.2.6.5

Càrrega, transport i descàrrega

Totes aquestes operacions es faran amb compte per a evitar trencaments, ferides i
qualsevol mal en la part aèria o en el sistema radical.
En les plantes amb pa de terra, i essencialment quan aquest sigui gran, han de
prendre's totes les precaucions per a impedir que rebi cops; en concret, el pa de
terra no ha de "rodar-se" per a facilitar el seu transport a l'obra.
En l'operació d'arrencada, càrrega i descàrrega d'arbres i arbusts és preferible que
els treballadors ho facin en grups de dos o tres, i així s'haurà de fer a no ser que la
Direcció d'Obra indiqui el contrari.
3.4.7.2.6.6
radicular

Aplicació de productes antitranspirants i estimuladors del creixement

En el cas de grans exemplars o espècies de trasplantament difícil cal aplicar
hormones d'arrelament que estimulin l'emissió d'arrels i/o productes
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antitranspirants per tal de reduir l'evaporació d'aigua a través del sistema aeri de
la planta.

- En primer lloc cal procedir a l’obertura mecànica o manual d’una rasa o
trinxera d’ancoratge a la coronació del talús, de 30cm de profunditat per 30cm
d’amplada, a una distància d’1m del vèrtex superior del talús, com a mínim.

3.4.7.2.6.7

- Situar l’inici de la manta orgànica o de la malla dins de la rasa d’ancoratge a la
coronació del talús, sobrepassant-la aproximadament uns 45cm i fixant-la al sòl
mitjançant piquetes de fusta o grapes d’acer amb una disposició lineal al llarg seu.

Plantació

Aquesta operació es descriu en l'article 3.4.9.2.4. Haurà de fer-se a continuació de
l'arrencada, sempre que sigui possible; si és previsible una demora d'un dia o més,
es procedirà a dipositar les plantes.
3.4.7.2.6.8

Regs

Després de la plantació, s’ha de fer un reg abundant assegurant que s’amari el pa
de terra sencer i surtin ràpidament les bosses d’aire. La dosi del primer reg es
sobredimensionarà dues vegades.
3.4.8
3.4.8.1

- Posteriorment s’ha omplir la rasa i compactar-la, i doblegar la porció de manta
al damunt de la rasa, fixant-la amb les piquetes o grapes aproximadament a uns
40cm de la rasa.

BIOENGINYERIA

- Els materials de fixació s’han de col·locar al llarg de la rasa d’ancoratge amb
una disposició lineal cada 0,5-1m.
- Els rotlles s’han de desenrotllar col·locant el costat apropiat de la manta o
malla al damunt del terreny evitant tensions i procurant alinear-les les unes amb
es altres per assegurar un bon encavalcament i posterior empalmament.
- Els empalmaments, tant de les vores longitudinals com entre rotlles, s’han
d’enclavar uns 10-15cm.

MALLA DE IUTE

Consisteix en el subministrament, col·locació i ancoratge de malla orgànica de
iute en el talús de major pendent del desmunt 2 (1H:1,5V), que requereix una
major protecció de l’erosió superficial, i no és viable reduir el pendent. L’objectiu
és generar petites zones de sedimentació (recollida de sediments) que permetin,
més endavant, l’arrelament de les llavors que hi puguin caure de forma natural.
Es tracta de la col·locació de xarxa o malla orgànica de iute, amb un pes mínim
de 500 g/m2, composada per fibres de jute entrelligades per a protecció de
talussos, fixada al terreny amb grapes d'acer. S’inclouen pèrdues per retalls i
encavalcaments, materials auxiliars i preparació de la superfície del terreny
totalment col·locada.
Aquesta tècnica de revestiment de talussos amb malles orgàniques controla
temporalment l’erosió fins que la vegetació hagi arrelat i estabilitzat el terreny
alhora que facilita l’establiment de la vegetació herbàcia i actua com a suport
estructural d’hidrosembres.
Aquest treballs es realitzaran posteriorment als treballs d’adequació morfològica i
previ a la instal.lació de la malla d’acer galvanitzat, seguint el següent procés
d’instal·lació i fixació:
- Les mantes o malles s’estendran verticalment de dalt a baix, sobre el sòl dels
talussos.

- S’han d’instal·lar en direcció contrària als vents dominants. Es col·locaran
primer i a sota les mantes orgàniques situades cap on es dirigeix el vent, i
s’estendran després al damunt les posteriors.
- Cal fixar-les amb el material de fixació (grapes o piquetes) d’acord amb el tipus
de sòl i la llargada i inclinació del talús, procurant que quedin en contacte íntim
amb la major part de la superfície del sòl, amb una distribució d’1 element de
fixació cada m2.
- En cas de zones amb vents forts, es poden reforçar els empalmaments
mitjançant la fixació d’una canya o un material similar al llarg de l’encavalcament.
- Totes les voreres externes de la manta orgànica o malla de iute han de quedar
cobertes amb el terreny.
- Una vegada fixada tota la manta orgànica al terreny, la implantació de la
vegetació llenyosa s’ha de procedir mitjançant plantació després d’un tall previ
efectuat a la manta o malla.
Eventualment i durant els períodes o en el cas de terrenys particularment secs
s’ha de procedir a realitzar un reg generós, per tal d’assentar la manta o malla
millor a la superfície del terreny. L’aportació d’aigua de reg s’ha de fer en forma
de pluja fina, evitant provocar escorrenties.
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3.4.8.2

ENTRAMAT LORICATA

Consisteix en la instal·lació d’un entramat Loricata a la part basal del desmunt 2
amb l’objectiu d’assegurar la integració paisatgística d’una part del mateix .
És una tècnica constructiva basada en una estructura metàl·lica modular, amb
una inclinació de 60º (assimilable a 1H:2V) per a la consolidació de talussos, que
subjecta els troncs del frontal a manera d'entramat i va ancorada al terreny, i amb
la que es pot estabilitzar una amplada de 4m de talús (8m² de superfície) i una
alçada de 2 m. La disposició de l’estructura sobre el terreny es realitza mitjançant
empotrament. La fixació estàndard sobre terrenys granulars és mitjançant una
placa sobre la qual reposen les terres i permeten la fixació de la peça. Aquesta
placa queda ancorada al terra per mitjà de la força de fregament terreny placa.
Per a terrenys durs es preveu un ancoratge de tipus actiu i a definir segons les
característiques mecàniques del mateix; es descarta, amb les dades que es
disposen actualment, que es tracti d’un terreny dur.
L’aparença frontal és molt similar a la de qualsevol entramat. Aquesta es pot
vegetar fàcilment tot i que l’estabilitat de l’estructura ja no depèn de la vegetació.
Enmig dels troncs es planten espècies arbustives llenyoses i aromàtiques; es
prioritzen aquestes darreres tenint en compte la proximitat de la carretera amb
l’estructura Loricata, evitant així plantes de port gran que suposin un perill per la
seguretat vial. Les espècies seleccionades són les següents:
Gatosa
Romaní
Espígol

Genista scorpius
Rosmarinus officinalis
Lavandula latifolia

3. L’entramat Loricata s’ha de replantejar en el terreny sobre una superfície plana i
anivellada. Una vegada encaixada en la seva posició definitiva s’instal.laran els 4
cables d’acer. Posteriorment els troncs que es lligaran amb cadenes al marc
metàl.lic pels dos extrems, evitant foradar-los. Aquests s’han d’instal.lar amb cura,
evitant impactes forts. A mesura que s’instal.len els troncs es va omplint de terra
per tongades de 25-30 cm.
4. Sota cap concepte es pot moure ni rectificar l’estructura amb els troncs
instal.lats o la terra abocada.
5. En la terra confinada entre les fileres de troncs, es poden fer plantacions
d’estaques, planta arrelada o feixines vives.
6. Tot us que excedeixi de les recomanacions anteriors serà considerat com una
manipulació indeguda de l’entramat Loricata.
3.4.9

OBRES COMPLEMENTÀRIES

3.4.9.1

BARRERA DE SEGURETAT METÀL.LICA

Inclou el subministrament i muntatge tant de la barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b com la tipus BMSNC2/120b; incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm ( cada 4 m en el cas de la BMSNA4 i cada 2 m en el cas de la
BMSNC2), elements de fixació, material auxiliar i captafars. S’inclou l’enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi.
La partida inclou l’adaptació de la barrera tipus BMSNC2, que és una biona doble,
cap a la barrera tipus BMSNA4, és a dir, la transició de la biona doble cap a la
simple a fi i efecte de garantir la continuïtat entre ambdues barreres, evitant la
presència d’espais buits i complir, així, la legislació vigent.

20%
40%
40%

L’estructura té una resistència coneguda, estable i permanent des del moment de
la seva instal·lació i permet a la vegetació desenvolupar-se sense cap
impediment. Cal destacar que en aquest sistema s’evita foradar els troncs.
L’excavació prèvia del terreny per a la instal·lació de l’entramat no està inclosa;
caldrà excavar fins a 3,75 m de profunditat.
Aquest treballs es realitzaran posteriorment als treballs d’adequació morfològica,
concretament, una vegada finalitzats els treballs d’excavació, tenint en compte
aquests aspectes:
1. Com a norma general, es recomana que la instal.lació i manipulació de
l’entramat Loricata sigui manual.
2. S’han d’evitar moviments de la peça per mitjans mecànics mitjançant pinces o
altres elements si no es subjecten de forma correcta. En cas d’utilitzar-los, s’haurà
de subjectar l’entramat Loricata per la creu del marc central. En cap cas s’agafarà
únicament per la barra longitudinal ni la placa. El moviment del marc i la barra ha
de ser solidari.

La tipus BMSNA4/120b se situarà al mateix lloc que les barreres desmuntades
abans d’executar les actuacions del projecte entre l’actual carretera B-402 i el
talús de desmunt 1.1, 1.2,2 i la zona plana. Pel què fa a l’altra, la tipus
BMSNC2/120b se situarà al mateix lloc que les barreres desmuntades abans
d’executar les actuacions del projecte entre l’actual carretera B-402 i el talús de
desmunt 1.2 i 2.
Condicions de les partides d'obra executades
S'han considerat els tipus següents de col locació dels suports:
- Clavats al terreny
- Col·locats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Descàrrega i alineació dels elements constituents de la barrera
- Preparació de la superfície existent
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- Replanteig
- Col·locació dels suports mitjançant clavat o fixacions mecàniques, segons el cas
- Acoblament de la resta de peces de la barrera

S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE-EN 1317-2, no es
produeixi el trencament de cap element longitudinal de la barrera orientat al costat
de la circulació que pugui suposar un perill per al trànsit o per a tercers. Per a això
les parts despreses han de complir:

Condicions generals:
Les barreres de seguretat d'ús permanent es classifiquen:

- Peces o parts metàl·liques: <= 0,5 kg
- Peces o parts no metàl·liques: <= 2 kg

- Segons el comportament del sistema davant l'impacte d'un vehicle, d'acord amb
els criteris, paràmetres i classes definits a les normes UNE-EN 1317-1 i UNE-EN
1317-2, essent aquests paràmetres:
- Classe i nivell de contenció (taula 2 UNE-EN 1317-2)
- Índex de severitat d'impacte (taula 3 UNE-EN 1317-2)
- Amplària de treball (taula 4 UNE-EN 1317-2)
- Deflexió dinàmica
- Segons la seva geometria i funcionalitat:
- Simples: aptes per al xoc per una banda
- Dobles: aptes per al xoc per ambdós costats

La banda longitudinal de la barrera ha d'estar fixada als suports o peces de
subjecció i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer
galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la DT.
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport.
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació
del carril al que protegeixen.
L'altura de la part superior de la barrera sobre la calçada serà la definida als
assajos (UNE-EN 1317) amb els que s'ha obtingut el seu marcatge CE.
La inclinació de la barrera respecte de la plataforma adjacent ha de ser
perpendicular a aquesta.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent:

Disposició transversal de la barrera:
- Fora del voral
- Distància mínima a la vora de la calçada: 0,5 m
- Distància màxima a la calçada: taula 9 OC 35/2014

- Barrera de seguretat flexible:
- Nivell de contenció (UNE-EN 1317-2): classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1,
L2, L3, L4a o L4b
- Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1): classe A, B o C
- Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2): classe W1, W2, W3, W4,
W5, W6, W7 o W8
- Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2): valor declarat pel fabricant en
m
- Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2): classe VI1, VI2, VI3, VI4,
VI5, VI6, VI7, VI8 o VI9. Només d'aplicació per als nivells de contenció L i H
- Durabilitat: el fabricant ha de declarar els materials i recobriments protectors
utilitzats
- Resistència a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5): classe 1, 2, 3 o 4. Només
d'aplicació quan es requereixi
Llevat de casos excepcionals, degudament justificats i amb autorització expressa
de la Direcció General de Carreteres, no s'admet l'ús de sistemes de contenció de
les següents característiques:
- Nivell de contenció N1
- Índex de severitat C
- Amplària de treball W8
- Deflexió dinàmica >= 2,5 m

Distància de la barrera als elements de risc:
- Distància entre la cara més pròxima al trànsit i l'obstacle: d1 > amplària de treball
(W)
- Distància entre la cara més pròxima al trànsit i el desnivell: d2 > deflexió
dinàmica (D)
Disposició longitudinal de la barrera:
- Paral·lela a l'eix de la calçada
- Tram d'anticipació del començament de la barrera: taules 10, 11 i 12 OC
35/2014
- Tram de prolongació del final de la barrera:
- Calçades separades: mínim 4 m paral·lel a la carretera
- Calçada única: igual al tram d'anticipació
Toleràncies d'execució:
- Alçària entre dos barreres consecutives: ± 2 cm
- Inclinació del suport respecte de la plataforma adjacent: ± 5º
Condicions del procés d'execució
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El material, un cop descarregat a l'obra, s'instal larà de manera immediata o el
més aviat possible.
No s'instal·laran elements constituents de barreres de seguretat quan el temps
comprès entre la fabricació i instal·lació superi els 12 mesos, o encara que no es
superi aquest termini, quan les condicions d'emmagatzematge no siguin adients.
La manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no es produeixin
deformacions que afectin el muntatge o funcionalitat, ni despreniments en el
recobriment dels mateixos.
Quan s'utilitzen bragues d'acer per a la càrrega i descàrrega, s'han de protegir de
manera que no entrin en contacte amb les peces del sistema.
El tipus de terreny sobre el qual s'instal·li la barrera de seguretat ha de ser similar
a l'utilitzat als assajos de xoc (UNE-EN 1317-2), per tal de garantir el
comportament del sistema de forma semblant a la assajada.
El terreny de fonamentació habitual en els assaigs inicials de tipus de les
barreres, ha de ser un tot-u artificial de les següents característiques:
- Granulometria: ZA 0/20 (article 510 del PG 3)
- Compactació: >= 95% PM
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.
Per a les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de
galvanitzat.
No es permeten forats fets in situ.
El muntatge dels components de la barrera i la col·locació dels suports es farà
seguint les indicacions del manual d'instal·lació inclòs a la descripció tècnica de
producte del fabricant.
Si el terreny és de característiques similars a l'utilitzat als assajos d'impacte
segons UNE-EN 1317-2, els suports es fonamentaran de manera similar a la que
s'ha fet servir en aquests assajos.
L'acoblament de tots els elements s'ha de fer d'acord amb el manual d'instal lació
de la barrera.
S'han d'utilitzar els elements (cargols, femelles i volanderes) que indica la
descripció tècnica del sistema, aplicant els parells de collament especificats al
manual d'instal lació.
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de
presentar amb la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el sistema de
senyalització i el programa de tall, restricció o desviament del trànsit.
Suports clavats al terra:
El clavat s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
S'ha de comprovar que la resistència del terreny és adequada al procés de clavat,
mitjançant assaig in situ efectuat segons la UNE 135124.
No
es
permet
el
clavat
de
forma
manual.
El clavat s'ha de fer amb sistemes mecànics mitjançant micro cops.

La màquina de clavat utilitzada serà capaç de clavar els suports, fins a la
profunditat indicada al manual d'instal·lació, sense que es produeixin
deformacions en el suport.
Si es produeixen despreniments de zinc durant el procés de clavat, s'han de
protegir les zones malmeses mitjançant pintura amb un contingut mínim de zinc
del 97%.
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).open_in_new
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
(PG-3).open_in_new
Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden
FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG3).open_in_new
Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de
vehículos.open_in_new
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de
vehículos. Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de
montaje y metodología de control.open_in_new
UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1:
Terminología y criterios generales para los métodos de ensayo.open_in_new
UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de
comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de impacto y métodos de
ensayo para barreras de seguridad incluyendo pretiles.open_in_new
UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5:
Requisitos de producto y evaluación de la conformidad para sistemas de
contención de vehículos
3.4.9.2

SENYALITZACIÓ VERTICAL

Es tracta de la col·locació de senyals de trànsit consistent:
- en una placa triangular de 135 cm de costat, amb revestiment reflectant HI
nivell 2
- placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2.
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S’inclouen els elements de fixació al suport, totalment col·locades. Com a suport
es preveu una base d'acer galvanitzat de 140 mm. S’inclou el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats, d'ancoratge del fonament.
Finalment, es preveu la fonamentació amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols.
Es situaran al mateix lloc que les plaques desmuntades abans d’executar les
actuacions del projecte, i concretament, en el cas de la placa triangular davant el
talús de desmunt 1.1 i 1.2; i en el cas de la placa circular, davant el talús de
desmunt 1.2.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en
les normes UNE 135312 i UNE 135314.
Normativa de compliment obligatori
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3).open_in_new
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
(PG-3).open_in_new
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
3.4.9.2

SUPORT PER A LA SENYALITZACIÓ VERTICAL

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva
posició definitiva.

Condicions generals:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es
produeixin variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°

Vials públics:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un
automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada: >= 50 cm
Plaques amb senyals de perill, preceptives, de regulació i d'informació i rètols:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa
de l'indicador.
Condicions del procés d'execució
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de
fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.

S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat clavat a terra
- Col·locat formigonat a terra
- Col·locat soldat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat clavat:
- Replanteig
- Clavat del suport
Col·locat formigonat:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació del suport i apuntalament
- Formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
Col·locat soldat:
- Replanteig
- Soldat a la placa base
Condicions generals:
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions
de replanteig aprovades per la DF.
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Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que
li correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del
paviment, excepte en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser
l'especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF.
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un
cop instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents
agressius en el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el
seu perímetre, abans del galvanitzat.
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o
rètol que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de
la calçada.
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats
al centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent
de 2 kN/m2.
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han
de restar a la posició correcta.
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure
els
mòduls
fàcilment,
sense
produir
esforços
al
conjunt.
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre
espàrrecs de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de
ser
amb
brides
d'ancoratge
galvanitzades
i
cargols
d'alumini.
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 5 cm
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm
- Verticalitat: ± 1°
Col·locat clavat:
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques
previstes a la DT.
Col·locat formigonat:
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de
l'EHE-08
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la
seva secció.
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó
assoleixi una resistència de 3 N/mm2.
Fondària d'ancoratge: > 40 cm
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck
N/mm2
Grandària mínima del dau de formigó: 40 x 40 x 40 cm
Recobriment del suport: >= 10 cm

El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una
longitud superior a 10 mm.
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de
zinc.
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que
no hagin estat objecte d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit,
fabricats i instal·lats amb caràcter permanent i conservats regularment segons
instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i de
2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació.
Condicions del procés d'execució
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha
d'aprovar la DF.
Col·locat clavat:
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i
tornant-lo a clavar.
Col·locat formigonat:
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una
temperatura >= 5°C.
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.
Col·locat soldat:
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura
superior a 5°C.
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes
fusibles de qualitat estructural bàsica.
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de
4 mm de gruix.
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures,
i s'ha de tenir cura que quedin ben seques.
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha
de netejar l'escòria per mitjà de piqueta i raspall.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i
qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits
establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de l'EAE per a obres
d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE per a
obres d'enginyeria civil.
Normativa de compliment obligatori

Col·locat soldat:
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3).open_in_new
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
(PG-3).open_in_new
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras

Si la subjecció es fa amb cables, han de quedar fixats al cap i al peu del talús. Si
es fa amb picots, han de quedar situats de manera discrecional, seguint les
irregularitats del terreny.
Ancoratge amb barres d'acer corrugat:
- Diàmetre dels rodons d'ancoratge al cap del talús: >= 12 mm
- Diàmetre dels rodons d'ancoratge al cap del talús: >= 12 mm
- Diàmetre dels rodons d'ancoratge al peu del talús: >= 12 mm
- Separació entre rodons d'ancoratge al cap del talús: <= 1 m
Ancoratge amb picots:
- Separació entre picots de subjecció: <= 5 m

3.4.9.3

MALLA D’ACER GALVANITZAT DE TRIPLE TORSIÓ

Condicions del procés d'execució

Es tracta de la col·locació de malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50 mm de
pas de malla i 2 mm de diàmetre, per protegir de l’erosió les parts dels talussos en
desmunt de major pendent, on no s’ha pogut reduir el pendent.
S’inclou la part proporcional de corretja de formigó en coronació de desmunt i
subjectada al talús amb cables i picots d'ancoratge.
Es realitzarà a les següents zones de talús: en el desmunt 1.1 (PK 0+050 a
0+060) al llarg de 8m de longitud per 4m d’amplada i al desmunt 2 (pk 0+200 a
0+290), al llarg de 90m i per una amplada d’uns 15m. Es realitzarà posteriorment
a l’estesa de la malla de iute prevista en el desmunt 2.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de la malla
- Ancoratge de la malla a la part superior i al peu del talús
- Unió als costats de les malles adjacents
condicions generals:
L'enreixat ha de complir la funció de protecció contra els desprendiments de
roques i pedres dels talussos annexes a les vies de comunicació.
La malla ha de quedar ancorada a la part superior de talús, a 3 m del seu inici.
Els costats de les malles adjacents han d'estar units entre si per tal de treballar
com una malla única.
La part superior de la malla i els laterals, han d'estar doblegats i units a una barra
contínua d'acer de diàmetre >= 10 mm.
La xarxa ha de quedar fixada al peu del talús, amb piques entre malles
disposades a cada metre.
Les subjeccions al talús no han de disminuir l'elasticitat de la xarxa, per tal de
permetre la seva funció amortidora de possibles desprendiments.

L'ordre, la forma d'execució i els medis a utilitzar, s'han d'ajustar a allò indicat per
la DF.
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per les obres.
En terrenys rocosos, els rodons s'han d'ancorar en forats practicats a la roca i
s'han de collar després amb beurada de formigó.

3.4.9.4

CUNETA DE FORMIGÓ

Es tracta de la reposició de la cuneta trepitjable adjacent al voral de la carretera
que quedarà afectada per les actuacions d’adequació morfològica del terreny i
també per les de bioenginyeria. La partida inclou la reposició d’aquesta cuneta,
concretament de tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica
a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants
Es realitzarà al llarg de la cuneta que queda adjacent a les següents zones de
talús: en el desmunt 1.2 (PK 0+060 a 0+110) al llarg de 50 m de longitud per 1,5
m d’amplada i al desmunt 2 (pk 0+200 a 0+290), al llarg de 90m i per una
amplada d’un metre i mig.
Definició i condicions dels elements
Formació de cuneta de diferents seccions, revestida de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
Replanteig de la zona a excavar
Excavació de les terres

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

78
Plec de prescripcions tècniques
Millora local. Mesures correctores ambientals a la carretera B-402, PK 15+500 al 16+000. Tram: La Pobla de Lillet. Clau: PC.MB-06045-C1

Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat, inclòs el pintat de les superfícies
interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant, tapat dels junts entre peces,
col·locació dels dispositius de sujecció i travament, aplomat i desmuntatge, retirada
de
l'encofrat
i
de
tot
el
material
auxiliar
Revestiment de la cuneta amb formigó
Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de
la rasa, segons indiqui la partida d'obra
Condicions generals:
La cuneta ha de tenir la forma i dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les determinades per la DF.
Ha de tenir el pendent especificat a la DT, o en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els
forats han de quedar reblerts.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids
i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme
els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del
ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense
que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests
productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible
execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que
posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o
greixos en dissolució.
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre
els junts.
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer
sense cops ni sotragades.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació
per escrit de l'encofrat.
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega
total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no
impedeixin la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al
desencofrar, sense l'autorització de la DF.

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de
tallar al ras del parament.
En l'execució del formigonat s'han de complir les prescripcions establertes en la
norma EHE, en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de
l'EHE) en funció de les classes d'exposició.
La superfície de l'element ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Ha de tenir els junts de retracció i dilatació especificades en la DT o, en el seu
defecte,
indicades
per
la
DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
El gruix del revestiment de formigó no ha de ser inferior en cap punt al previst a la
DT.
Condicions dels elements
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la
partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.),
s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi
han de referir totes les lectures topogràfiques.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa
de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix sense socavar.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.
Abans de formigonar s'ha de comprovar l'anivellament, l'aplomat i la solidesa del
conjunt.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
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La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i
les condicions en que s'han d'utilitzar.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per
haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a
que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos,
s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui
actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures
màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com
la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la
temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en
aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir
que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements
ni pèrdues de resistència.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que
ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen
les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord
amb les instruccions de la DF.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les
precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les
indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment
la temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui
provocar la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial
del formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà
ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici
d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del
formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.
El formigó s'ha de posar en obra abans de començar l'adormiment. La seva
temperatura ha de ser superior a 5°C.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i
contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal
i evitar danys al formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per
a protegir la capa construïda.

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan
s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de
l'adormiment al front d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció
o de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions
de la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més
proper >= 1,5 m.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar
formigó no estès.
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el
front de forma que no s'evapori l'aigua.
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el
formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum
natural.
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una
denudació química de la superfície del formigó fresc.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF
autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en
el Plec de condicions corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la
comprovació de la regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat de la capa i mai abans
de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida als 28 dies.
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.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras
5.2-1C «Drenaje superficial».
3.4.9.5

MESCLES BITUMINOSES.

Es tracta de la reposició del ferm de la carretera (carril adjacent als desmunts 1.2 i
2) que quedarà afectat per les actuacions d’adequació morfològica del terreny i
també per les de bioenginyeria. Es tracta d’una millora superficial del ferm, que
inclou treballs de fresat i la reposició dels 5 cm superficials del ferm –capa AC16(a més del betum i el reg d’adherència).
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Es realitzarà al llarg del ferm del carril (de 3.5 m amplada+1 m de voral) adjacent
a les zones de talús: en el desmunt 1.2 (PK 0+060 a 0+110) al llarg de 50 m de
longitud i al desmunt 2 (pk 0+200 a 0+290), al llarg de 90m.

El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la
capa, gruix i quantitat estesa.

3.4.9.5.1

- Execució de les obres.

Mescles bituminoses en calent.

a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL:

- Definició.
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant
bituminós, de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i
el lligant. La mescla serà estesa i compactada a temperatura superior a la de
l'ambient.

Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin
major qualitat a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3.
Per tant, l'Enginyer Director determinarà la composició de les diferents mides d'àrids
i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible.

L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou:

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori:

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball.
- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla.
- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada.
- Transport de la mescla.
- Estesa i compactació de la mescla.
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per
a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra.
- Equip necessari per a l'execució de les obres.

- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb
el lligant.
- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant.
- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador.
- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport.
- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació.

a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA:

El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre
dies de termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta.

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint
tones per hora (120 T/H).
b) ESTENEDORES:
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i
estaran proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de
gruix que siguin aprovats per l'Enginyer Director.
c) EQUIP DE COMPACTACIÓ:
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les
capes de base com la intermèdia i de trànsit.
Com a mínim estarà composta per:
- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort.
- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat
variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2).
- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t).

b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS:

No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència
d'un aplec perllongat.
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats
els àrids corresponents a un terç del volum total, com a mínim.
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a
mínim els àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs
que s’estiguin emprant a la fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre
d'aquests.
c) ESTESA DE LA MESCLA.
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat
remanent, iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat
apreciable de material.
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb
els mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La
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Direcció d'Obra podrà limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de
compactació existents.
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les
estenedores, per tal de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la
freqüència de vibració de la regla, amb objecte d'evitar ondulacions a la superfície
de la capa estesa.
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones
condicions i ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca
d'homogeneïtat del material estès.

b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT:
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la
fórmula de treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%).
c) DENSITAT:
A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al
noranta vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per
gruixos de capes de ferm igual o superior a 6 cm; i noranta set per cent (97%) de la
densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm inferior a 6
cm.

L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals.
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la
direcció del tràfic.
- Trams de prova.
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb
una longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a
cada tipus de mescla.

A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2)
punts percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla
emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara.
- Control de qualitat.
a) CONTROL DE PRODUCCIÓ:
a.1) Lligant hidrocarbonat:

Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents
factors: gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut
del lligant.

De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una
(1) mostra segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs:

A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència
d'acceptar o modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària,
havent el Contractista d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això
sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat
per l'Enginyer Director.

- 1 penetració, segons NLT-124/84.
- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84.
- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84.
- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84.
- 1 ductilitat, segons NLT-126/84.

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de
cada sèrie de correccions, fins a la seva aprovació definitiva.

S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles
assaigs posteriors.

- Especificacions de la unitat acabada.

a.2) Àrids:

a) GRANULOMETRIA:

Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs:

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la
massa total dels àrids) les següents:

- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material:
- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.
- 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72.
- 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86.

- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%)
- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80 m: dos per cent (±2%).
- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%).

- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència:
- 1 índex de llenties, segons NLT-354/74.
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- 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura,
segons NLT-358/74.
- 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72.
- 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76.
- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material:
- 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa de trànsit), segons
NLT-174/72.
a.3) Filler:
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents
assaigs sobre cada una d'elles:
- 1 granulomètric, segons NLT 151/72.
- 1 densitat aparent segons NLT-176/74.
- 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74.

- 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en
mescla), segons la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles
denses, semidenses i gruixudes.
- 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla,
segons NLT-352/86, emprant sèries de 6 provetes, per a mescles drenants.
Cada setmana:
- 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes,
4 per a immersió i 4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i
gruixudes.
Temperatura.
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de
planta.
Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i
de betum.

b) CONTROL D’EXECUCIÓ:
b.2) Posada en obra:
b.1) Fabricació:
Mescla d'àrids en fred.
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora
una pel matí i una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els
següents assaigs:

Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir
en compte les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1.
b.3) Producte acabat:
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran
els següents assaigs distribuïts aleatòriament:

- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.
- 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72.
Mescla d'àrids en calent.
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una
pel matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs:

- 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes.
Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra.
- 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mescles drenants.
- 8 determinacions de buits per a mescles drenants.
- 8 determinacions de gruixos.
c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS:

- 1 granulomètric, segons NLT-150/72.
- 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72.
Mescla bituminosa.
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador,
una pel matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs:
- 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76.
- 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86

La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a
l'article 542 per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim
que dues mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta
vuit per cent (98%).
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits
a l'article 542 S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts.
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El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos
(2) mesures podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu
per cent (10%).

- Aplicació del lligant bituminós.
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per
dur a terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra.

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542
- Dosificacions.
A efectes de dosificació, proposem la següent:

- Toleràncies geomètriques.

- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2) d'emulsió asfàltica
tipus ECI com a reg d'emprimació, a calçades i vorals.

a) DE COTES I AMPLADA:
Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica.
Ambdues no hauran de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de
trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) en capa de base.

- Equip necessari per a l'execució de les obres.
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3.

Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap
cas haurà de ser inferior a la teòrica.

- Execució de les obres.
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3.

b) DE GRUIX:

- Limitacions de l'execució.
Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3.

El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per
a ella a la secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de
ser inferior al cent per cent (100%).
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la
secció tipus dels Plànols.
c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL.
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a
quatre mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.)
segons la Norma NLT-334/88.
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87
no haurà d'excedir de 5 dm2/hm.

3.4.9.6.2

Regs d'adherència.

- Definició.
Aquesta unitat d'obra inclou:
- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg.
- Aplicació del lligant bituminós.
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per
a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra.
- Execució de les obres
S’estarà a allò disposat a l’article 531 incorporat al PG-3 per l’Ordre FOM 891/2004,
amb les següents prescripcions addicionals:


3.4.9.6
3.4.9.6.1

REGS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS.
Regs d'emprimació.

- Definició.
Aquesta unitat d'obra inclou:

Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta,
sense materials lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat
d'obra corresponent, segons el Director d'Obra.
 A fi de poder garantir una dotació uniforme tant longitudinal com
transversalment, serà preceptiva la utilització de cisternes de reg amb rampa.
La Direcció d’Obra podrà autoritzar altres sistemes prèvia justificació.
Control de Qualitat.
a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ:

- Preparació de la superfície existent.
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El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de
qualitat , en el que figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que
acompleix les condicions exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de
tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per cada partida
subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb
arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs:
- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84.
- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84.
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-

124/84.

En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs
de qualitat d'acord amb el lligant seleccionat.

interior, amb dos sortints que, mitjançant una sèrie de cargols, permetran agafar-los en
la posició desitjada, de manera que la junta i la capa superior quedin a l’exterior del
motlle, a 5 mm de distància del cantó superior del mateix.
L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les
mordaces en posició horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament
separats 20 cm, figura 3; sobre un d’aquests punts es col·loca el motlle metàl·lic i
sobre l’altre la part superior del testimoni de manera que la junta d’unió entre les capes
quedi a 5 mm de distància i, conseqüentment, el canto del motlle quedi a 10 mm,
figura 1. El pistó de la premsa es col·loca sobre el motlle metàl·lic indeformable, en la
part central del conjunt recolzat, i s’aplica una càrrega a una velocitat de deformació
constant de 1.27 mm/min, de forma que sobre la unió de les capes, en les
immediacions del recolzament, es produeix un esforç tallant i el moment flector és
pràcticament nul.

b) CONTROL D’EXECUCIÓ:
La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates
metàl·liques o fulles de paper o un altre material similar, col·locades sobre la
superfície durant l'estesa del lligant.
Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinccents metres quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si
aquesta fos menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim
diferències d'un 10 per cent (±10%) de la dotació exigida.
Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es
procedirà a realitzar un assaig de tall amb el següent procediment, que té per
objectiu controlar la qualitat dels regs d’adherència.
El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes
bituminoses a assajar un esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes.
Per això s’introdueix el testimoni en dues mordaces semicilíndriques i es col·loca
horitzontalment en la base de l’assaig, figura 1. Mitjançant aquest procediment es
converteix el testimoni en una biga birecolçada, on la secció d’assaig, al estar molt
pròxima al punt de recolzament, solament està sotmès a un esforç tallant.

La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant
l’assaig s’obtindrà la càrrega màxima de trencament, essent també convenient
registrar la variació de la càrrega amb el desplaçament del pistó de la premsa
mitjançant un equip informàtic adequat. Les tensions tangencials o resistència al tallant
de la unió d’ambdues capes per al lot corresponent s’obtindrà com a mesura de les
resistències obtingudes en l’assaig de cada testimoni, definit mitjançant la següent
expressió:
= (P/2) / S
essent,
= Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2)
P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N)
S = Superfície de la secció transversal, mm2
Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es
desenganxessin en el moment de l’extracció, la resistència a tallant del reg es
consideraria nul·la.

La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de
deu centímetres (10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran
formats per dues (2) capes. El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se
per lot es de cinc (5), considerant-se com a lot el corresponent a la superfície regada
diàriament, sempre que no superi els dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. Si la
superfície regada en un dia supera aquest valor, es dividirà en diferents lots de
superfície semblant, inferior a dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats.

Resultats

Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2,
formada per dues peces simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre

Citeris d’acceptació o rebuig

Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà:
=
Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors
obtinguts en el trencament dels testimonis corresponents a cada lot.
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La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels
testimonis a la temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes
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superior de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es
reposarà el reg i la capa per compte del Contractista o se estudiarà la mancança de
capacitat estructural produïda per la falta d’adherència determinant el gruix addicional
necessari per arribar al nivell de deflexions previstes en el ferm, que serà executat per
compte del Contractista.
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per cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als
valors d’acceptació, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la
capa superior de la mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
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2a. APLICACIÓ:
- Àrids: set litres per metre quadrat (7 l/m2) del tipus AE-10/5.
- Lligant: un quilogram per metre quadrat (1 kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECR-2.

30.0

- Equip necessari per a l'execució de les obres.
Serà l'indicat a l'article 532.4 del PG-3.

20.0

2.0

12.0

- Execució de les obres.
Haurà d'acomplir les indicacions de l'article 532.5 del PG-3.

3.4.10
3.4.10.1

92.0

b)

TREBALLS PREVIS

3.4.10.1.1 Ebrossada d’espècies arbòries i arbustives

Recolzament superior

G22DU170: Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als
plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca,
càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Figura 3.
3.4.9.7

DETALL DELS TREBALLS A REALITZAR

DOBLES TRACTAMENTS SUPERFICIALS.

La localització d’aquests tractaments queda definida al Document nº2 Plànols, als
plànols 3.A.Treballs previs

- Definició.
Aquesta unitat d'obra inclou:
- Preparació de la superfície sobre la qual ha d'ésser aplicat el tractament.
- Aplicació del lligant bituminós.
- Extensió i piconat del granulat.
- Segona aplicació del lligant bituminós.
- Extensió i piconat de la segona capa de granulat.
- Escombrat i eliminació del granulat residual no lligat.
- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per
a la correcta execució de la unitat d'obra.
- Dosificació.
A efectes de dosificació proposem les següents:

Amidament i abonament:
S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre m2 mesurat sobre el plànol i
realment executats.
3.4.10.1.2 Demolició de paviment
G219U040: Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
La localització d’aquests tractaments queda definida al Document nº2 Plànols, als
plànols 3.A.Treballs previs.

1a. APLICACIÓ:
- Àrids: catorze litres per metre quadrat (14 l/m2) del tipus AE-20/10.
- Lligant: un quilogram cinc-cents grams per metre quadrat (1,500 kg/m2) d'emulsió
asfàltica tipus ECR-2.l

Amidament i abonament:
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La localització d’aquests tractaments queda definida al Document nº2 Plànols, als
plànols 3.A. Treballs previs

Es realitzarà en aquelles superfícies que es determini.
S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre m2 mesurat sobre plànols i
realment executat segons especificacions de la DO.

Amidament i abonament:

3.4.10.1.3 Desmuntatge de barrera de seguretat metàl.lica

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre ut realment eliminada
segons especificacions de la DO.

G21B1002: Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part
proporcional de suports

3.4.10.1.6 Desmuntatge de malla d’acer

La localització d’aquests tractaments queda definida al Document nº2 Plànols, als
plànols 3.A. Treballs previs.

G21B1007: Desmuntatge de malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50 mm de
pas de malla i 2 mm de diàmetre, per a protecció de talussos, inclòs part
proporcional de corretja de formigó en coronació de desmunt i subjectada al talús
amb cables i picots d'ancoratge.

Amidament i abonament:
S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre m, realment arrencats
segons especificacions de la DO.

La localització d’aquests tractaments queda definida al Document nº2 Plànols, als
plànols 3.A. Treballs previs
Amidament i abonament:
S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre m2 realment retirada
segons especificacions de la DO.

3.4.10.1.4 Desmuntatge de senyal vertical de trànsit existent
G21B3003: Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

3.4.10.2

La localització d’aquests tractaments queda definida al Document nº2 Plànols, als
plànols 3.A. Treballs previs.

GR226541: Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45
m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3
braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al 25
%

Amidament i abonament:
S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre ut realment retirats
segons especificacions de la DO.

ADEQUACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY

3.4.10.2.1 Subsolament de terreny compacte

La localització d’aquests tractaments queda definida al Document nº2 Plànols, als
plànols 4.A. Adequació morfològica del terreny
Amidament i abonament:
S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre ha realment executats
segons especificacions de la DO.

3.4.10.1.5 Desmuntatge de cartell d’obra
G21B3000 Desmuntatge de cartell d'obra de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i trasport a dipòsit controlat dels materials
resultants

3.4.10.2.2 Excavació de terreny no classificat en zona de desmunt
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G221U117: Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric.

La localització d’aquests tractaments queda definida al Document nº2 Plànols, als
plànols 4.A. Adequació morfològica del terreny

El 76% serà sol seleccionat de préstec.

Amidament i abonament:
S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre m3 realment executats
segons especificacions de la DO.

G226U030: Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric.
Correspon al 24% de l’amidament.

I2R64I0: Càrrega i trasnport de terres (codi 170504) a instal·lació autoritzada de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 fins a 10 km; inclòs deposició controlada a dipòsit
controlat de residus de inerts amb una densitat 1.6 tn/m3, procedents d'excavació.

La localització d’aquests tractaments queda definida al Document nº2 Plànols, als
plànols 4.A. Adequació morfològica del terreny
Amidament i abonament:

La localització d’aquests tractaments queda definida al Document nº2 Plànols, als
plànols 4.A. Adequació morfològica del terreny

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre m3 realment executats
segons especificacions de la DO.

Amidament i abonament:
S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre m3 realment executats
segons especificacions de la DO.

3.4.10.2.5 Esplanada

3.4.10.2.3 Retalusat

G227U010: Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

G221U210 Retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
segons indicació de la Direcció d'Obra

La localització d’aquests tractaments queda definida al Document nº2 Plànols, als
plànols 4.A Adequació morfològica del terreny

La localització d’aquests tractaments queda definida al Document nº2 Plànols, als
plànols 4.A. Adequació morfològica del terreny

Amidament i abonament:
S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre m3 realment executats
segons especificacions de la DO.

Amidament i abonament:
S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre m3 realment executada
segons especificacions de la DO.

3.4.10.2.6 Estesa de terra vegetal

3.4.10.2.4 Terraplenat

GR3PU030: Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa
sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
refinat manual dels talussos
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La localització d’aquests tractaments queda definida al Document nº2 Plànols, als
plànols 4.A. Adequació morfològica del terreny

Sempre que sigui possible la procedència de les llavors ha de ser de la traça o les
seves immediacions.

Amidament i abonament:

Les llavors no podran estar contaminades per fongs, ni presentar signes d'haver
patit cap malaltia micològica. Tampoc presentaran parasitisme d'insectes.

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre m3 mesurat sobre plànols i
realment executat.
3.4.10.3

HIDROSEMBRES

Les llavors seran reconegudes i analitzades prèviament al seu ús per la Direcció
d'Obra, sense l'aprovació de la qual no podran ser emprades. Els anàlisis
s'efectuaran d'acord amb el Reglament de l'Associació Internacional d'Assajos de
Llavors i amb altres disposicions vigents a la C.E.E.

Es detallen els tipus d’hidrosembres (H), previstes en el present projecte.
Les hidrosembres s'abonaran per superfície realment executada i mesurada sobre
plànol, al preu corresponent a cada tipus.

3.4.10.3.2 Detall d’hidrosembres

3.4.10.3.1 Hidrosembra amb barreja base d’herbàcies

S'executarà amb una barreja de gramínies i lleguminoses, sobre les superfícies a
revegetar, és a dir, zones on s’efectuen plantacions i/o s’insereixen estaques.

Gramínies:
Lolium perenne
Festuca arundinacea
Dactylis glomerata
Lleguminoses:
Trifolium pratense
Medicago lupulina
Lotus corniculatus

3.4.10.3.2.1 Hidrosembra tipus H-1: Hidrosembra amb barreja base d’herbàcies

Inclou la següent relació de treballs, sense que sigui limitativa:

30%
30%
10%

-

15%
10%
5%

GR720001: Hidrosembra en dues fases, amb aportació a la
hidrosembradora de condicionants del sòl, estabilitzants, matèria orgànica i
adobs d'alliberament lent, aigua, mulch de cobertura i llavors de gramínies i
lleguminoses.

La localització d'aquest tipus de tractament queda definida en el plànol 5.A de
Hidrosembres del Document nº2: Plànols

en una dosi de 300 kg/ha.

Amidament i abonament:

Les barreges definitives contindran de 5 a 6 espècies, més de la meitat seran
gramínies, i la resta lleguminoses i altres plantes.
Es preferiran les espècies amb índex de concurrència baix o mitjà.
La barreja definitiva serà proposada pels ofertants i serà definitivament fixada entre
l'Adjudicatari i la Direcció d'Obra, requerint-se en tot cas el seu vistiplau per escrit.

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre m2 mesurat sobre el plànol
i realment executat.
No s'abonaran les zones, situades dins de les unitats destinades a hidrosembrar,
ocupades per material inadequat per l'establiment de la vegetació que prèviament
hagin estat excloses per la Direcció d'Obra.

Es fixarà un tipus de barreja base d'herbàcies per a cadascun dels tipus
d’hidrosembres definits en els següents articles.

Tampoc seran per abonar aquelles zones colonitzades per la vegetació amb
anterioritat a l'execució de la hidrosembra i que prèviament hagin estat excloses per
la Direcció d’Obra.

L'Adjudicatari presentarà certificat de procedència de llavor, l'índex de puresa
(sempre superior al 85%) i el seu poder germinatiu.

3.4.10.4

La multiplicació d'aquests dos darrers índexs serà sempre superior al 80%.

3.4.10.4.1 Plantacions de tipus forestal (planta menuda)
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Les plantacions inclouen, per una banda el procés de plantació de les espècies
arbustives i arbòries un cop recepcionades a l'obra, i per l'altra el material necessari
per poder dur a terme la plantació: plantes, adobs (orgànics i inorgànics), protectors
de planta, protectors d’escossells, i tutors.
L'execució de la plantació pròpiament dita consta de la realització del clot de
plantació, plantació i replè amb aplicació a cada clot de plantació d'una quantitat
adequada d'adob orgànic i d'adob inorgànic de lent alliberament, formació de
l'escossell, col·locació del tub protector de planta perforat, col·locació de protector
d’escossell tipus fibra de coco i sac antitranspirant amb baixa retenció d’aigua i els
dos primers regs d’arrelament totalment acabada.
El procés de plantació queda definit en l'article 3.4.7
S'abonaran per superfície o metres lineals mesurats sobre plànol i realment
executats, segons la definició i preu corresponent a cada tipus.
En les plantacions, la Direcció d'Obra, definirà la distribució dels diferents peus de
les diferents espècies en el conjunt de les unitats de plantació, mantenint la densitat
establerta en la definició del tipus.

Decret 130/1998 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals a
les àrees d’influència de les carreteres
La localització d'aquest tipus de tractament queda definida en el plànol 6.A de
Plantacions i Bioenginyeria del Document nº2: Plànols
3.4.10.4.2 Definició de les plantacions
3.4.10.4.2.1 P1a: Plantació lineal de berma
Es tracta d’una plantació de gatosa (Genista scorpius), prevista com a plantació
d’ocultació que es realitzarà a les bermes intermitges dels talussos en desmunt 1.1 i
al desmunt 2.
Així es disposaran els peus de forma lineal amb un marc de plantació de 1u cada
3,5m. La densitat és de 2.857 u/ha.
La plantació es composa de les següents espècies:
Plantació arbòria tipus P1a
Nom vulgar

Nom científic

Les plantacions previstes es localitzen fora de la zona de protecció, i no suposaran
continuïtat horitzontal ni vertical entre l’estrat arbustiu i l’estrat arbori (article 12 del
decret 130/1998, de 12 de maig pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres).

Gatosa

Genista scorpius

Com a norma general la planta utilitzada en aquest tipus de plantació és de 1 o 2
sabes.

- GR66U303: Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 80-100 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mínim 4), en C-10 L, en clot de plantació
0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per
a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Les despeses de replanteig aniran a càrrec del Contractista.
Els preus de plantació del pressupost inclouen el subministrament, la plantació i el
primer i segon reg d’arrelament. Per regla general es subministraran un mínim de
15 litres per planta i reg.

Present.
C10L

u/m
0.29

%
100

Inclou la següent relació de treballs, sense que sigui limitativa:

Amidament i abonament:

Els regs es realitzaran d'acord amb les prescripcions indicades a l'article 3.4.7.2.5.1
i altres articles relacionats.

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre unitat realment planta

En les plantacions en superfícies planes, s’augmentarà la densitat dels peus arboris
a la franja més propera a l’actual carretera per a augmentar l’efecte d’apantallament
visual. De totes maneres caldrà tenir en compte que caldrà evitar plantacions
d’espècies arbòries i arbustives al llarg de les zones de protecció (1m) i de
seguretat (2m) de la carretera; per tant, al llarg de 3 m de l’aresta exterior del
paviment del voral no es contempla emplaçar-hi cap espècie arbustiva o arbòria
amb l’objectiu de donar compliment a les mesures de seguretat establertes al

3.4.10.4.2.2 P-2b Plantació arbustiva de talussos de solell
Es tracta d’una plantació arbustiva a realitzar en talussos de desmunts de pendent
3H:2V, i concretament a la muntera i talús inferior del desmunt 1.1 i al talús
inferior del desmunt 2.
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La densitat de plantació és de 1.111 u/ha imitant la distribució natural d’aquestes
formacions. El marc de plantació previst és de 3x3m.

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre unitat realment planta

La plantació es composa de les següents espècies:

-

Plantació arbustiva tipus P2b

La localització d'aquest tipus de plantació queda definida en els plànols de
plantacions.

Nom vulgar

Nom científic

botja blanca
espígol
gatosa

Dorycnium penthapyllum
Lavandula latifolia
Genista scorpius

-

Present.
AF250
AF250
AF250

u/m2
0,111
0,111
0,111

%
35
35
30

Plantació de botja blanca (Dorycnium penthapyllum):

La localització d'aquest tipus de plantació queda definida en els plànols de
plantacions.
Inclou la següent relació de treballs, sense que sigui limitativa:

Inclou la següent relació de treballs, sense que sigui limitativa:
-GR66U301: Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll
de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
Amidament i abonament:

- GR6BU101: Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars
de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per
a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
Amidament i abonament:

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre unitat realment planta
3.4.10.4.2.3 P-3a i P3b Plantació arbòria i arbustiva de talussos de solell
Es tracta d’una plantació a realitzar en talussos de desmunts de pendent 3H:2V, i
concretament en tot el talús del desmunt 1.2.
La densitat de plantació és de 1.736 u/ha imitant la distribució natural d’aquestes
formacions. El marc de plantació total previst és de 2,4x2,4 metres, sent per les
espècies arbòries de 4x4m i per a les espècies arbustives de 3x3m. La densitat
arbòria del talús serà de 625 ut/ha, i l’arbustiva de 1.111 ut/ha.

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre unitat realment planta
-

Plantació de gatosa (Genista scorpius):

Plantació d’espígol (Lavandula latifolia):

La localització d'aquest tipus de plantació queda definida en els plànols de
plantacions.

La plantació es composa de les següents espècies:

Inclou la següent relació de treballs, sense que sigui limitativa:

Plantació arbòria tipus P3a

- GR6BU101: Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars
de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per
a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

Nom vulgar
Pi roig

Amidament i abonament:

Nom científic
Pinus sylvestris

Present.
AF250

u/m2
0.063

%
100

Present.
AF250
AF250

u/m2
0,111
0,111

%
35
35

Plantació arbòria i arbustiva tipus P3b
Nom vulgar

Nom científic

botja blanca
espígol

Dorycnium penthapyllum
Lavandula latifolia
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gatosa
-

Genista scorpius

AF250

0,111

30

Plantació de pi roig (Pinus sylvestris):

La localització d'aquest tipus de plantació queda definida en els plànols de
plantacions.
Inclou la següent relació de treballs, sense que sigui limitativa:

- GR6BU101: Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars
de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per
a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
Amidament i abonament:

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre unitat realment planta

- GR62U101: Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes
(h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

-

Plantació de gatosa (Genista scorpius):

La localització d'aquest tipus de plantació queda definida en els plànols de
plantacions.

Amidament i abonament:

Inclou la següent relació de treballs, sense que sigui limitativa:

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre unitat realment planta

La localització d'aquest tipus de plantació queda definida en els plànols de
plantacions.

-GR66U301: Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll
de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Inclou la següent relació de treballs, sense que sigui limitativa:

Amidament i abonament:

- GR6BU101: Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars
de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per
a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre unitat realment planta

-

Plantació de botja blanca (Dorycnium penthapyllum):

Amidament i abonament:

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre unitat realment planta
-

3.4.10.4.2.4 P-4a i P4b Plantació arbòria i arbustiva d’altres superfície
Plantació a realitzar en zones planes o amb poc pendent, i concretament a les
zones d’actuació: zona plana adjacent a la carretera, espais sota viaducte i un
tram de l’antiga carretera situada a la banda solell (meitat del tram llarg).
La densitat de plantació és de 1.736 u/ha imitant la distribució natural d’aquestes
formacions. El marc de plantació total previst és de 2,4x2,4 metres sent per les
espècies arbòries de 4x4m i per a les espècies arbustives de 3x3m. La densitat
arbòria del talús serà de 625 ut/ha, i l’arbustiva de 1.111 ut/ha.

Plantació d’espígol (Lavandula latifolia):

La localització d'aquest tipus de plantació queda definida en els plànols de
plantacions.

La plantació es composa de les següents espècies:

Inclou la següent relació de treballs, sense que sigui limitativa:

Plantació arbòria tipus P4a
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Nom vulgar
Pi roig
Roure cerrioide

Nom científic
Pinus sylvestris
Quercus cerrioides

Present.
AF250
AF300

u/m2
0.063
0.063

%
70
30

forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra
Amidament i abonament:

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre unitat realment planta
- Plantació de boix (Buxus sempervirens):

Plantació arbustiva tipus P4b
Nom vulgar

Boix
corner
gatosa
-

Nom científic
Buxus sempervirens
Amelanchier ovalis
Genista scorpius

Present.
AF250
AF250
AF250

u/m2
0,111
0,111
0,111

%
30
20
50

Plantació de pi roig (Pinus sylvestris):

La localització d'aquest tipus de plantació queda definida en els plànols de
plantacions.
Inclou la següent relació de treballs, sense que sigui limitativa:
- GR62U101: Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes
(h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

La localització d'aquest tipus de plantació queda definida en els plànols de
plantacions.
Inclou la següent relació de treballs, sense que sigui limitativa:
- GR66U201: Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea,
Arbutus o similar de2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior
mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra
Amidament i abonament:

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre unitat realment planta
-

Plantació de corner (Amelanchier ovalis):

La localització d'aquest tipus de plantació queda definida en els plànols de
plantacions.
Amidament i abonament:

Inclou la següent relació de treballs, sense que sigui limitativa:

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre unitat realment planta
-

Plantació de roure cerrioide (Quercus cerrioide):

La localització d'aquest tipus de plantació queda definida en els plànols de
plantacions.
Inclou la següent relació de treballs, sense que sigui limitativa:

- GR66U201: Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea,
Arbutus o similar de2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior
mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra
Amidament i abonament:

- GR61U201: Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel
mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre unitat realment planta
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-

Plantació de gatosa (Genista scorpius):

La localització d'aquest tipus de plantació queda definida en els plànols de
plantacions.

-

Plantació de pi roig (Pinus sylvestris):

La localització d'aquest tipus de plantació queda definida en els plànols de
plantacions.

Inclou la següent relació de treballs, sense que sigui limitativa:
-GR66U301: Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll
de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Inclou la següent relació de treballs, sense que sigui limitativa:

Amidament i abonament:

- GR62U101: Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes
(h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre unitat realment planta

Amidament i abonament:

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre unitat realment planta
3.4.10.4.2.5 P-5a i P5b Plantació arbòria i arbustiva de talussos d’obaga
Plantació a realitzar en zones planes o amb poc pendent, i concretament en un
tram de l’antiga carretera situada a la banda obaga (meitat del tram llarg i el tram
curt).
La densitat de plantació és de 1.736 u/ha imitant la distribució natural d’aquestes
formacions. El marc de plantació total previst és de 2,4x2,4 metres, sent per les
espècies arbòries de 4x4m i per a les espècies arbustives de 3x3m. La densitat
arbòria del talús serà de 625 ut/ha, i l’arbustiva de 1.111 ut/ha.
La plantació es composa de les següents espècies:
Plantació arbòria tipus P5a
Nom vulgar
Pi roig
Roure cerrioide
Blada
Auró negre

Nom científic
Pinus sylvestris
Quercus cerrioides
Acer opalus
Acer monspesulanum

Present.
AF250
AF300
AF250
AF250

u/m2
0.063
0.063
0.063
0.063

%
40
30
15
15

Plantació arbustiva tipus P5b
Nom vulgar

Boix
corner
Tortellatge

Nom científic
Buxus sempervirens
Amelanchier ovalis
Viburnum lantana

-

La localització d'aquest tipus de plantació queda definida en els plànols de
plantacions.
Inclou la següent relació de treballs, sense que sigui limitativa:
- GR61U201: Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel
mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra
Amidament i abonament:

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre unitat realment planta
-

Present.
AF250
AF250
AF250

u/m2
0,111
0,111
0,111

%
30
20
50

Plantació de roure cerrioide (Quercus cerrioide):

Plantació de blada (Acer opalus):

La localització d'aquest tipus de plantació queda definida en els plànols de
plantacions.
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Inclou la següent relació de treballs, sense que sigui limitativa:
- GR61U601: Subministrament i plantació d'arbre caducifoli tipus Acer sp,
Fraxinus sp i Populus sp de 2 sabes (Ø del coll de l'arrel mímim 3 mm) en AF mín.
250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra

mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra
Amidament i abonament:

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre unitat realment planta
-

Amidament i abonament:

Plantació de corner (Amelanchier ovalis):

La localització d'aquest tipus de plantació queda definida en els plànols de
plantacions.

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre unitat realment planta

Inclou la següent relació de treballs, sense que sigui limitativa:
-

Plantació d’auró negre (Acer monspesulanum):

La localització d'aquest tipus de plantació queda definida en els plànols de
plantacions.
Inclou la següent relació de treballs, sense que sigui limitativa:
- GR61U601: Subministrament i plantació d'arbre caducifoli tipus Acer sp,
Fraxinus sp i Populus sp de 2 sabes (Ø del coll de l'arrel mímim 3 mm) en AF mín.
250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra

Amidament i abonament:

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre unitat realment planta
-

Plantació de tortellatge (Viburnum lantana):

La localització d'aquest tipus de plantació queda definida en els plànols de
plantacions.

Amidament i abonament:

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre unitat realment planta
-

- GR66U201: Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea,
Arbutus o similar de2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior
mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra

Inclou la següent relació de treballs, sense que sigui limitativa:

Plantació de boix (Buxus sempervirens):

La localització d'aquest tipus de plantació queda definida en els plànols de
plantacions.
Inclou la següent relació de treballs, sense que sigui limitativa:
- GR66U201: Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea,
Arbutus o similar de2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior

- GR66U201: Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea,
Arbutus o similar de2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior
mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra
Amidament i abonament:
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S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre unitat realment planta

3.4.10.4.3 Quadre resum de les espècies vegetals a utilitzar en els treballs de
plantació.
En el següent quadre es detallen les espècies d'arbres i arbusts a utilitzar en els
treballs de plantació. Hem afegit una columna amb el tipus de presentació de la
planta i un altra amb la mida ( l’expressió a-b indica l’interval d’alçades en que
s’ha de trobar la planta). A més s’ha afegit una altra columna amb el codi
corresponent a la partida del pressupost per a cada espècie.
Abreviació: AF= Alvèol forestal

Codi

Nom científic

Nom comú Present. Mida (cm)

Marc
Total (u)
plantació

Plantació arbòria
GR62U101 Pinus sylvestris
GR61U201 Quercus cerrioide
GR61U601 Acer opalus
GR61U601 Acer monspesulanum
Plantació arbustiva
GR66U303 Genista scorpius
GR6BU101 Dorycnium penthapyllum
GR6BU101 Lavandula latifolia
GR66U301 Genista scorpius
GR66U201 Buxus sempervivens
GR66U201 Amelanchier ovalis
GR66U201 Viburnum lantana

Pi roig
Roure
cerrioide
Blada
Auró negre

Gatosa
Botja blanca
Espígol
Gatosa
Boix
Corner
Tortellatge

AF
AF
AF
AF

C10L
AF
AF
AF
AF
AF

250

4x4

252

300
4x4
250
4x4
250
4x4
Total de peus arboris

388

100-125 cm
250
250
250
250
250

28
37
37
255
206
143

1u/3,5m
3x3
3x3
3x3
3x3
3x3

AF
250
3x3
Total de peus arbustius

106
15
15

54
760

L’origen de la planta ha d’ésser d’algun dels següents territoris fisiogràfics:
catalanídic, olositànic, auso-segàrric ruscínic i prepirineus.

Font: Bolòs i altres (1990): “Flora Manual dels Països Catalans”. Ed. Pòrtic. Barcelona
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3.4.10.5

EN 1317-2, amb separador, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m
(BMSNA4/T), elements de fixació, material auxiliar i captafars, amb una alçaria de
750 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

BIOENGINYERIA

3.4.10.5.1 Malla de iute
GRI3U110: Xarxa de iute amb un pes mínim de 500 g/m2, composada per fibres
de jute entrelligades per a protecció de talussos, fixada al terreny amb grapes
d'acer, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars i preparació
de la superfície del terreny totalment col·locada
La localització d'aquest tipus de tractament queda definida en el plànol 6.A de
Plantacions i Bioenginyeria del Document nº2: Plànols
Amidament i abonament:
S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre m2 mesurat sobre plànols i
realment executat.
3.4.10.5.2 Entramat Loricata
FRI2ULO: Construcció d'un entramat Loricata T-9 de 4m de llarg i 2m alçada
(8m2). Estructura metàl.lica modular per a la consolidació de talussos, que
subjecta els troncs del frontal a manera d'entramat i va ancorada al terreny, i amb
la que es pot estabilitzar una amplada de 4m de talús (8m² de superfície)
La localització d'aquest tipus de tractament queda definida en el plànol 6.A de
Plantacions i Bioenginyeria del Document nº2: Plànols

Amidament i abonament:
S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre m mesurat sobre plànols i
realment executat.
3.4.10.6.2 Barrera de seguretat metàl.lica tipus BMSNC2
GB2AU521: Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció H1,
amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,02 segons UNEEN 1317-2, amb separador, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m (BMSNC2/T), elements de fixació, material
auxiliar i captafars, amb una alçaria de 1200 mm, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
Amidament i abonament:
S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre m mesurat sobre plànols i
realment executat.
GB2AU583: Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm
cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat.

Amidament i abonament:

Amidament i abonament:

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre ut mesurat sobre plànols i
realment executat.

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre m mesurat sobre plànols i
realment executat

3.4.10.6

3.4.10.6.3 Placa triangular de trànsit

OBRES COMPLEMENTÀRIES

Inclou la placa, la base i la fonamentació.
3.4.10.6.1 Barrera de seguretat metàl.lica tipus BMSNA4
GB2AU503: Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2,
amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-

GBB1U102: Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de costat, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
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S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre ut mesurat sobre plànols i
realment executat.

Amidament i abonament:
S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre ut mesurat sobre plànols i
realment executat.
GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador
del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador
del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
Amidament i abonament:
S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre m3 mesurat sobre plànols i
realment executat.

Amidament i abonament:
S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre m3 mesurat sobre plànols i
realment executat.
GBBVU107 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

GBBVU107 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
Amidament i abonament:
S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre ut mesurat sobre plànols i
realment executat

Amidament i abonament:
S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre ut mesurat sobre plànols i
realment executat
GBBVU206 Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons
designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat

GBBVU206 Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons
designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat
Amidament i abonament:
S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre m mesurat sobre plànols i
realment executat

Amidament i abonament:
S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre m mesurat sobre plànols i
realment executat

3.4.10.6.5 Malla d’acer galvanitzat
3.4.10.6.4 Placa circular de trànsit
Inclou la placa, la base i la fonamentació.
GBB1U111: Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

G3L2U020: Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50x70 mm de pas de malla i
2 mm de diàmetre, per a protecció de talussos, ancorada amb Corretja de formigó
en coronació de desmunt i subjectada al talús amb cables i picots d'ancoratge,
inclòs part proporcional de corretja de formigó, cables i picots d’ancoratge,
totalment col·locada
Amidament i abonament:

Amidament i abonament:
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S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre m2 mesurat sobre plànols i
realment executat.

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre tones mesurat sobre
plànols i realment executat.

3.4.10.6.6 Reposició de vorada

G9J1U325 : Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER
o C60B3 TER, sobre ferm vell

GD57U010: Cuneta transitable tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Amidament i abonament:

Amidament i abonament:

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre m2 mesurat sobre plànols i
realment executat.
3.4.10.7

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre m mesurat sobre plànols i
realment executat.
3.4.10.6.7 Reposició de ferm
Es tracta de treballs de fresat i la reposició dels 5 cm superficials del ferm –capa
AC16- (a més del betum i el reg d’adherència).
G219U200: Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

GESTIÓ DE RESIDUS

Conjunt de partides amb codi inicial I2R que es troben detallades a l'estudi de
gestió de residus (Annex 12) del present projecte. En el mateix s'estimen i
defineixen la quantitat dels residus de construcció i demolició que es generaran a
l’obra, així com les mesures de prevenció i separació de residus.
Amidament i abonament:
El pressupost es troba detallat a l'estudi de residus (Annex 12) del present projecte.
3.4.10.8

SEGURETAT I SALUT

Amidament i abonament:

Conjunt de partides amb codi inicial H14 i H15 que es troben detallades a l'estudi
de Seguretat i Salut (Annex 6) del present projecte.

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre m2 mesurat sobre plànols i
realment executat.

La part contractual d’aquest plec corresponent a la Seguretat i Salut de l’obra, es
troba continguda al propi estudi de seguretat i salut.

G9H1U612: Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

Les partides de Seguretat i Salut es justificaran segons preus que figuren al Quadre
de Preus.

Amidament i abonament:

3.4.10.9

PARTIDES ALÇADES ABONAMENT INTEGRE

S'abonarà al preu que figura al Quadre de Preus, sobre tones mesurat sobre
plànols i realment executat.
3.4.10.9.1 Partida alçada d’abonament íntegre per a seguretat vial
G9HA0010 : Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses
Amidament i abonament:

XPA000SV: Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres,
segons indicació de la Direcció de l'Obra
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3.5.1.4

CAPÍTOL V
3.5
3.5.1
3.5.1.1

Quan per qualsevol motiu fos necessari valorar una obra com acceptable, però
incompleta o defectuosa, la Direcció d’Obra determinarà el preu d'abonament
desprès 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.

DISPOSICIONS GENERALS
CONDICIONS GENERALS
PREUS UNITARIS

En les normes d'amidament i abonament contingudes en el Capítol IV 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.
3.5.1.2

3.5.1.5

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 a cada obra s'assenyala en les Condicions
Particulars.
3.5.1.6

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.
3.5.2

DISPOSICIONS APLICABLES

3.5.2.1

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 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
lliurement.
3.5.1.3

OBRA ACCEPTABLE I INCOMPLERTA

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 d’Obra i del Contractista.

CANVI D'ESPÈCIES O VARIETATS

La Direcció 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 d’Obra i el contractista seguiran el marcat en l'article
referent a preus contradictoris.
3.5.2.2

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.
3.5.2.3

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 d'Obra, aquesta determinarà el preu o partida
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d'abonament desprès 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 exactament 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 d’Obra
aprovi, llevat que prefereixi desfer-la a càrrec seu i refer-la d'acord amb les
condicions establertes.
3.5.2.4

PROGRAMACIÓ D'OBRES

Prèviament a l’inici de les obres el Contractista haurà de formular un programa de
treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per
INFRAESTRUCTURES.CAT al temps i en raó del Contracte. L'estructura del
programa s'ajustarà a les indicacions d’INFRAESTRUCTURES.CAT.
El programa de Treball comprendrà:
a) La descripció detallada de la manera en que s'executaran les diverses parts de
l'obra, definint amb criteris constructius i ambientals les activitats, lligams entre
activitats i durades que formaran el programa de treball.
b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals,
inclosos camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i
justificació de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa.
c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves
característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de
la data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques
per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin
d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa.
d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on
es troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de
les dates en que es trobi a l'obra.
e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes
mensuals de subministres, previsió de la situació i quantia dels
emmagatzematges.

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra,
establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte
explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen
les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes.
h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del
conjunt de l'obra.
Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el
programa establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les
obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització
dels treballs, INFRAESTRUCTURES.CAT ho cregui convenient. La direcció
d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests
programes actualitzats i participar en la seva redacció.
A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials
de detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients.
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs
generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció
d'Obra.
Aquest pla, una vegada aprovat per la Direcció d'Obra, quedarà vigent per al
desenvolupament de l'obra, havent de sol·licitar-se expressament tota modificació al
pla previst i aprovat. En aquest pla s'indicaran els mitjans auxiliars que es poden
utilitzar en el desenvolupament de les obres, mitjans que en cap cas podrà el
Contractista retirar-los sense autorització de la Direcció d’Obra.
L'acceptació del pla i la relació de mitjans auxiliars proposats pel Contractista no
implica cap exempció la seva responsabilitat en el cas d'incompliment dels terminis
parcials o totals acordats.
El Contractista augmentarà els mitjans auxiliars i el personal tècnic sempre que la
Direcció d’Obra comprovi que és necessari per al desenvolupament de les obres en
els terminis previstos.
3.5.2.5

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 d’Obra
l'oportuna autorització, havent d'informar de la seva intenció i de l'extensió del
subcontracte.

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a
la seva reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això.
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3.5.2.6

TERMINI D'EXECUCIÓ

Es preveu un termini d’execució de 3 mesos.
Per començar l'execució de les obres, el Contractista haurà d'obtenir els permisos i
llicències necessàries.

3.5.2.7

RECEPCIÓ DE L’OBRA I TERMINI DE GARANTIA

La recepció única i definitiva de l’obra es farà durant el mes immediatament posterior
a l’execució de les obres.
El període de garantia va des de l’acabament de l’execució de l’obra fins als 2 anys.
3.5.2.8
MATERIALS
NECESSÀRIES

QUE

NO

REUNEIXEN

LES

CONDICIONS

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 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.
3.5.2.9

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 material 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,
seran 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.
3.5.2.11

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.

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.

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.

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.

3.5.2.12

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.

3.5.2.10
DESPESES
CONTRACTISTA

DE

CARÀCTER

GENERAL

A

CÀRREC

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 de les Obres.

DEL
3.5.2.13
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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.
La maquinària i altres 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 de les Obres haurà d'aprovar els equips de maquinària i mitjans auxiliars
que hagin de ser utilitzats per a les obres.
En cas d’habilitar a l’obra una zona per a activitats auxiliars (parc de maquinària,
etc.), la seva ubicació haurà ser en zones de baixa sensibilitat ambiental.
3.5.2.14

PERSONAL DE LA CONTRACTA

L'Administració, i en el seu nom el Director 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 d'Obra i prohibida la
seva permanència a l'obra si, per alguna raó, ho cregués convenient.

3.5.2.17

La Direcció 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 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 de l'Obra els preus contradictoris corresponents,
que no tindran validesa fins que no siguin aprovats per la superioritat.
Per portar a terme aquestes modificacions, la Direcció d’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.
3.5.2.18

3.5.2.15

CONTROL DE QUALITAT

FACILITATS PER A LA INSPECCIÓ

El Contractista haurà de donar al Director 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.
3.5.2.16

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST

DISPOSICIONS DEL DIRECTOR DE LES OBRES

Totes les disposicions especials que sense separar-se de l'esperit general del
projecte es dictin pel Director 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.

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 a elecció d’INFRAESTRUCTURES.CAT, 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.
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3.5.2.20
-

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,
INFRAESTRUCTURES.CAT podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per
compte del Contractista.

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 d’Obra i pel
Contractista.
El Contractista serà responsable de mantenir l’obra fins a la recepció definitiva.
Tota obra material considerada defectuosa serà refeta pel Contractista al seu càrrec.

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.

La recepció definitiva de l’obra serà el mes que segueixi immediatament a l’execució
de l’obra, és a dir, el mes d’abril.

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.

3.5.2.21

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la
recepció de l'obra.

En aquest moment es farà el recompte de les plantacions i, cas que no estiguin en
les seves degudes condicions, tant la hidrosembra com les plantacions, es
produirà una penalització contra l'aval de la forma següent:

3.5.2.19

Deduït un 4% de possibles desviacions, es penalitzarà cada arbre mort amb el
triple de preu del de la seva plantació, i el mateix per cada m2 de la hidrosembra.

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 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 d'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 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.

PENALITZACIONS

En el cas de la revegetació, s'entendrà l'obra realment executada en el moment
de la recepció definitiva.

Tota la plantació ha de restar completament viva i arrelada en el moment de la
recepció definitiva al final del termini de garantia.
3.5.2.22

RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

En cas de rescissió, per qualsevol causa, regirà la legislació vigent.
A efectes de liquidació s'aplicaran els preus del Pressupost.
3.5.2.23

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 fònica.
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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.
Tordera, desembre de 2020
Autors del Projecte,
Signat:

Joan Borrell i Ruscalleda
Llicenciat en Ciències Biològiques
Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental
Col·legiat núm. 8390-C

Geòrgia Rodoreda i Bartrés
Llicenciada en Ciències Ambientals
Col·legiada núm. 378

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL
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4.1. AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Titol 3

Pàg.:
01
01
01

1

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 1 PK 0+050 A 0+060
TREBALLS PREVIS

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
5

GR3PU030

m3

2,880

Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos
AMIDAMENT DIRECTE

1

G219U040

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa
AMIDAMENT DIRECTE

2

G22DU170

m2

G21B1002

m

G21B1007

m2

G21B3003

u

1

01
01
02

G221U117

m3

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

01
01
04

1

GR720001

G221U210

m3

3

G226U030

m3

m2

1,000

Obra
Capítol
Titol 3

1

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 1 PK 0+050 A 0+060
HIDROSEMBRES

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

01
01
05

GR6BU101

Num.
1

11,440

u

Text

Dorycnium pentaphyllum
Lavandula latifolia

1,140

Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm)
en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
[C]

[D]

[E]

GR66U301

u

Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

G227U010

m3

4,000

2,000

9,150
3

4

TOTAL Fórmula

Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior
mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE

[F]

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#

2,000
2,000
TOTAL AMIDAMENT

2

61,920

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 1 PK 0+050 A 0+060
PLANTACIONS

Tipus

Retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, segons indicació de la Direcció d'Obra
AMIDAMENT DIRECTE

2,290

AMIDAMENT DIRECTE

2

2

Càrrega i trasnport de terres (codi 170504) a instal·lació autoritzada de residus, amb camió de 12 t i teps
d'espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 fins a 10 km; inclòs deposició controlada a
dipòsit controlat de residus de inerts amb una densitat 1.6 tn/m3, procedents d'excavació.

32,960

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 1 PK 0+050 A 0+060
ADEQUACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY

AMIDAMENT DIRECTE

18,580

8,000

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

12,400

Desmuntatge de malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50 mm de pas de malla i 2 mm de diàmetre, per a
protecció de talussos, inclòs part proporcional de corretja de formigó en coronació de desmunt i subjectada al
talús amb cables i picots d'ancoratge.
AMIDAMENT DIRECTE

5

m3

20,000

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports
AMIDAMENT DIRECTE

4

I2R64I0

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
AMIDAMENT DIRECTE

3

6

2

Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
EUR

GR66U303

u

Subministrament i plantació de ginesta i ginestell i similars de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mínim
4), en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
EUR

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

AMIDAMENTS

Pàg.:

3

AMIDAMENTS

Pàg.:

4

soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
AMIDAMENT DIRECTE

2,000
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

01
01
06

3

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 1 PK 0+050 A 0+060
OBRES COMPLEMENTÀRIES

GB2AU503

m

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6, índex de severitat A i
deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2, amb separadorr, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m (BMSNA4/T), elements
de fixació, material auxiliar i captafars, amb una alçaria de 750 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
AMIDAMENT DIRECTE

2

GBB1U102

u

GBBVU001

m3

GBBVU107

u

GBBVU206

m

G3L2U020

m2

01
02
02

1,000

1

G221U117

m3

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 2 PK 0+060 A 0+110
ADEQUACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY

1,730

AMIDAMENT DIRECTE
2

G221U210

m3

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
3

G226U030

1,650

m3

GR3PU030

01
02
01

32,960

m3

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 2 PK 0+060 A 0+110
TREBALLS PREVIS

I2R64I0

m3

G226U020

G219U040

m2

m3

G22DU170

m2

30,960

Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
40,160

Demolició de paviment de mescla bituminosa
AMIDAMENT DIRECTE

2

174,600

Càrrega i trasnport de terres (codi 170504) a instal·lació autoritzada de residus, amb camió de 12 t i teps
d'espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 fins a 10 km; inclòs deposició controlada a
dipòsit controlat de residus de inerts amb una densitat 1.6 tn/m3, procedents d'excavació.
AMIDAMENT DIRECTE

6

123,840

Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos
AMIDAMENT DIRECTE

5

15,480

Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
AMIDAMENT DIRECTE

4

154,800

Retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, segons indicació de la Direcció d'Obra

AMIDAMENT DIRECTE
1

2,000

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50x70 mm de pas de malla i 2 mm de diàmetre, per a protecció de
talussos, ancorada amb corretja de formigó en coronació de desmunt i subjectada al talús amb cables i picots
d'ancoratge, inclòs part proporcional de corretja de formigó, cables i picots d'ancoratje, totalment col·locada
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

60,000

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions.

Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
AMIDAMENT DIRECTE

6

u

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
AMIDAMENT DIRECTE

5

8,000

G21B3003

Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
AMIDAMENT DIRECTE

4

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports

Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
AMIDAMENT DIRECTE

3

m

AMIDAMENT DIRECTE
4

1

G21B1002

51,200

180,000

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
EUR

Obra
Capítol
Titol 3

01
02
04

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 2 PK 0+060 A 0+110
HIDROSEMBRES

EUR

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET
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AMIDAMENTS

Pàg.:

5

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
2
1

GR720001

m2

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

GBB1U102

u

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

01
02
05

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 2 PK 0+060 A 0+110
PLANTACIONS

GBBVU001

m3

GBBVU107

u

GR6BU101

Num.
1
2

u

Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm)
en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

Text

Tipus

Doricnium perntaphyllum
Lavandula latifolia

[C]

[D]

[E]

GR66U301

u

GR62U101

u

7

GB2AU521

m

8

GBB1U111

u

G219U200

m2

10

G9H1U612

t

1

GB2AU503

m

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6, índex de severitat A i
deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2, amb separadorr, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m (BMSNA4/T), elements
de fixació, material auxiliar i captafars, amb una alçaria de 750 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
EUR

G9HA0010

t

G9J1U325

m2

300,000

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
25,875

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses
AMIDAMENT DIRECTE

12

1,000

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície

AMIDAMENT DIRECTE
11

20,000

Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 2 PK 0+060 A 0+110
OBRES COMPLEMENTÀRIES

1,000

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W5, índex de severitat A i
deflexió dinàmica 1,02 segons UNE-EN 1317-2, amb separador, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada
2 m (BMSNC2/T), elements de fixació, material auxiliar i captafars, amb una alçaria de 1200 mm, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

AMIDAMENT DIRECTE

36,000

3,300

Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el
talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55
mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE

19,000

9

01
02
06

u

2,000

Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE

Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en
AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

GB2AU583

46,000

Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior
mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE

3

m

AMIDAMENT DIRECTE
6

TOTAL Fórmula

GBBVU206

23,000 C#*D#*E#*F#
23,000 C#*D#*E#*F#

23,000
23,000
TOTAL AMIDAMENT

2

[F]

5

3,450

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament
AMIDAMENT DIRECTE

1

1,000

Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada
AMIDAMENT DIRECTE

4

20,000

Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
AMIDAMENT DIRECTE

3

582,000

6

0,585

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
13

GD57U115

m

7

AMIDAMENT DIRECTE
4

01
03
01

G219U040

m2

G22DU170

G21B1002

G21B1007

I2R64I0

m3

m2

7

G226U020

m3

m

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports

m2

01
03
03

01
03
02

1

GRI3U110

m2

Xarxa de iute amb un pes mínim de 500 g/m2, composada per fibres de jute entrelligades per a protecció de
talussos, fixada al terreny amb grapes d'acer, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars i
preparació de la superfície del terreny totalment col·locada

1.534,500

2

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
DESMUNT PK 0+200 A 0+290
ADEQUACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY

FRI2U1LO

m2

G221U117

m3

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
AMIDAMENT DIRECTE

2

G221U210

m3

Obra
Capítol
Titol 3

m3

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
DESMUNT PK 0+200 A 0+290
HIDROSEMBRES

Retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, segons indicació de la Direcció d'Obra
AMIDAMENT DIRECTE

G226U030

01
03
04

22,000

771,300

1

3

1.188,000

Construcció d'un entramat Loricata T-9 de 4m de llarg i 2m alçada (8m2). Estructura metàl.lica modular per a la
consolidació de talussos, que subjecta els troncs del frontal a manera d'entramat
i va ancorada al terreny, i amb la que es pot estabilitzar una amplada de 4m de talús (8m² de superfície).
AMIDAMENT DIRECTE

1

176,760

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
DESMUNT PK 0+200 A 0+290
BIOENGINYERIA

AMIDAMENT DIRECTE
Obra
Capítol
Titol 3

154,260

90,000

Desmuntatge de malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50 mm de pas de malla i 2 mm de diàmetre, per a
protecció de talussos, inclòs part proporcional de corretja de formigó en coronació de desmunt i subjectada al
talús amb cables i picots d'ancoratge.
AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

172,800

Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
90,000

32,400

Càrrega i trasnport de terres (codi 170504) a instal·lació autoritzada de residus, amb camió de 12 t i teps
d'espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 fins a 10 km; inclòs deposició controlada a
dipòsit controlat de residus de inerts amb una densitat 1.6 tn/m3, procedents d'excavació.
AMIDAMENT DIRECTE

270,000

617,040

Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

Demolició de paviment de mescla bituminosa

AMIDAMENT DIRECTE
4

m3

AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE
3

GR3PU030

8

Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
DESMUNT PK 0+200 A 0+290
TREBALLS PREVIS

AMIDAMENT DIRECTE
2

m3

AMIDAMENT DIRECTE

6

1

G227U010

50,000
5

Obra
Capítol
Titol 3

Pàg.:

175,000

Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENTS

77,130

Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
EUR

GR720001

m2

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE

396,000

EUR

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Titol 3

1

Pàg.:

01
03
05

GR6BU101

Num.
1
2

u

4

Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm)
en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

Text

Tipus

Dorycnium penthapyllum
Lavandula latifolia

[C]

GR66U301

u

[D]

[E]

GR66U303

AMIDAMENT DIRECTE

1

GB2AU503

m

G3L2U020

m2

GB2AU583

u

5

G219U200

m2

G9H1U612

t

G9HA0010

t

G9J1U325

m2

GD57U115

m

AMIDAMENT DIRECTE

1

01
04
01

G219U040

G21B1002

m2

m

1.188,000

Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el
talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubulars de 120x55
mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat
EUR

40,000

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

90,000

Demolició de paviment de mescla bituminosa

80,000

Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50x70 mm de pas de malla i 2 mm de diàmetre, per a protecció de
talussos, ancorada amb corretja de formigó en coronació de desmunt i subjectada al talús amb cables i picots
d'ancoratge, inclòs part proporcional de corretja de formigó, cables i picots d'ancoratje, totalment col·locada

405,000

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
ZONA PLANA PK 0+000 A 0+110
TREBALLS PREVIS

AMIDAMENT DIRECTE
2

1,053

Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

26,000

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6, índex de severitat A i
deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2, amb separadorr, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m (BMSNA4/T), elements
de fixació, material auxiliar i captafars, amb una alçaria de 750 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

46,575

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell
AMIDAMENT DIRECTE

9

540,000

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses
AMIDAMENT DIRECTE

8

10,000

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
AMIDAMENT DIRECTE

7

1,000

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície
AMIDAMENT DIRECTE

6

10

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W5, índex de severitat A i
deflexió dinàmica 1,02 segons UNE-EN 1317-2, amb separador, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada
2 m (BMSNC2/T), elements de fixació, material auxiliar i captafars, amb una alçaria de 1200 mm, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

AMIDAMENT DIRECTE
3

m

11,000

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
DESMUNT PK 0+200 A 0+290
OBRES COMPLEMENTÀRIES

AMIDAMENT DIRECTE
2

GB2AU521

26,000

Subministrament i plantació de ginesta i ginestell i similars de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mínim
4), en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

01
03
06

Pàg.:

TOTAL Fórmula

Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior
mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra

u

Obra
Capítol
Titol 3

[F]

13,000 C#*D#*E#*F#
13,000 C#*D#*E#*F#

13,000
13,000

AMIDAMENT DIRECTE
3

AMIDAMENTS
AMIDAMENT DIRECTE

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
DESMUNT PK 0+200 A 0+290
PLANTACIONS

TOTAL AMIDAMENT
2

9

01
04
02

6,000

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
ZONA PLANA PK 0+000 A 0+110
ADEQUACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY

EUR

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

AMIDAMENTS

Pàg.:

11

AMIDAMENTS

Pàg.:

12

la recepció de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE
1

GR226541

ha

Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a
39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al
25 %
AMIDAMENT DIRECTE

2

GR3PU030

m3

01
04
04

GR720001

m2

312,260

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

01
04
05

GR61U201

u

GR66U201

Num.
1
2

u

Text

GR66U301

u

m

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
ZONA PLANA PK 0+000 A 0+110
OBRES COMPLEMENTÀRIES

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6, índex de severitat A i
deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2, amb separadorr, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m (BMSNA4/T), elements
de fixació, material auxiliar i captafars, amb una alçaria de 750 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
AMIDAMENT DIRECTE

01
05
02

GR226541

ha

20,000

Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím.
2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes
i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
[C]

[D]

[E]

[F]

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
SOTA VIADUCTE
ADEQUACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY

AMIDAMENT DIRECTE
2

G221U210

m3

AMIDAMENT DIRECTE
3

GR3PU030

m3

58,000

Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior
mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
EUR

92,550

Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

0,070

Retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, segons indicació de la Direcció d'Obra

TOTAL Fórmula

35,000 C#*D#*E#*F#
23,000 C#*D#*E#*F#

35,000
23,000

6,000

Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a
39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al
25 %

Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

TOTAL AMIDAMENT
3

GB2AU503

Obra
Capítol
Titol 3

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
ZONA PLANA PK 0+000 A 0+110
PLANTACIONS

Tipus

Buxus sempervirens
Amelanchier ovalis

46,000

1.040,860

AMIDAMENT DIRECTE
2

01
04
06

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

1
1

Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en
AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
ZONA PLANA PK 0+000 A 0+110
HIDROSEMBRES

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

u

Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

1

1

GR62U101

0,100

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

4

58,000

01
05
04

407,670

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
SOTA VIADUCTE
HIDROSEMBRES

EUR

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

AMIDAMENTS

1

GR720001

Pàg.:

m2

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

13

01
05
05

AMIDAMENTS

1

G219U040
Num.
1

1.358,910

2

Pàg.:

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa

Text

Tipus

Tram curt
Tram llarg

[C]

[D]

[E]

2

G21B1002

m

1

GR62U101

u

Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en
AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
AMIDAMENT DIRECTE

G21B3000

u

G21B3003

u

GR61U201

u

GR66U201

Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Num.

u

Tipus

Buxus sempervirens
2 Amelanchier ovalis

[C]

[D]

[E]

TOTAL AMIDAMENT
GR66U301

u

01
06
01

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
06
02

G226U020

m3

3,000

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
CARRETERA ANTIGA I ANTIC ABOCADOR
ADEQUACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY

Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

TOTAL Fórmula

AMIDAMENT DIRECTE
2

GR3PU030

m3

665,660

Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

90,000

Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior
mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

[F]

54,000 C#*D#*E#*F#
36,000 C#*D#*E#*F#

54,000
36,000

1

4

30,000

Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím.
2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes
i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Text

1,000

70,000

AMIDAMENT DIRECTE
3

500,620

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions.
AMIDAMENT DIRECTE

2

3.328,000

Desmuntatge de cartell d'obra de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i
trasport a dipòsit controlat dels materials resultants.
AMIDAMENT DIRECTE

4

TOTAL Fórmula

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports
AMIDAMENT DIRECTE

3

[F]

860,000 C#*D#*E#*F#
2.468,000 C#*D#*E#*F#

860,000
2.468,000
TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
SOTA VIADUCTE
PLANTACIONS

14

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

01
06
04

1.080,580

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
CARRETERA ANTIGA I ANTIC ABOCADOR
HIDROSEMBRES

89,000

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
CARRETERA ANTIGA I ANTIC ABOCADOR
TREBALLS PREVIS

1

EUR

GR720001

m2

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

EUR

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

15

AMIDAMENTS

3.328,320

TOTAL AMIDAMENT
5

Obra
Capítol
Titol 3

01
06
05

Pàg.:

GR66U301

u

GR62U101

Num.
1
2

u

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
CARRETERA ANTIGA I ANTIC ABOCADOR
PLANTACIONS

Text

Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en
AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
Tipus

PF4A. Pinus sylvestris
PF5A. Pinus sylvestris

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
2

GR61U201

Num.

u

Text

PF4A. Quercus cerrioides
2 PF4A. Quercus cerrioides

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
3

GR61U601

Num.
1
2

u

Text

PF5A. Acer opalus
PF5A. Acer monspessulanum

[C]

[D]

[E]

GR66U201

Num.

u

Text

[F]

PF4b. Buxus sempervirens
PF5b. Buxus sempervirens
3 PF4b. Amelanchier ovalis
4 PF5b. Amelanchier ovalis
5 PF5b. Viburnum lantana
1

2

54,000
72,000
36,000
54,000
54,000

[D]

[E]

H1432012

u

3

H1445003

u

H145E003

u

5

H145C002

u

H1474600

u

H1465275

u

TOTAL Fórmula

54,000
72,000
36,000
54,000
54,000

EUR

8

H1461110

u

8,000

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
9,000

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
2,000

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE

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

36,000

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420

AMIDAMENT DIRECTE
7

2,000

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE
6

4,000

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE

30,000

[F]

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím.
2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes
i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
[C]

2

4

15,000 C#*D#*E#*F#
15,000 C#*D#*E#*F#

15,000
15,000

Tipus

u

AMIDAMENT DIRECTE

60,000

TOTAL AMIDAMENT
4

H1411111

TOTAL Fórmula

Subministrament i plantació d'arbre caducifoli tipus Acer sp, Fraxinus sp i Populus sp de 2 sabes (Ø del coll de
l'arrel mímim 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra
Tipus

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
SEGURETAT I SALUT
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

AMIDAMENT DIRECTE

30,000 C#*D#*E#*F#
30,000 C#*D#*E#*F#

30,000
30,000

1

1

111,000

Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
Tipus

01
07
01

89,000

TOTAL Fórmula

70,000 C#*D#*E#*F#
41,000 C#*D#*E#*F#

70,000
41,000

Obra
Capítol
Titol 3

270,000

Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior
mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins
la recepció de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE

1

16

4,000

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE

4,000

EUR
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AMIDAMENTS
9

H147N000

Pàg.:

u

17

AMIDAMENTS

Pàg.:

Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE
AMIDAMENT DIRECTE

10

H1485800

u

4,000

6

HQUA2100

u

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE

H1487460

u

4,000

7

HQUA3100

u

AMIDAMENT DIRECTE

H1421110

u

H147D405

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

u

2,000

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
07
04

H6AA2111

m

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
SEGURETAT I SALUT
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,000
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

01
07
03

2

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
SEGURETAT I SALUT
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

H152U000
Num.

m

Text

[C]

[D]

[E]

3

TOTAL AMIDAMENT
2

H153A9F1

u

HM31161J

u

H152J105

m

HBBAC005

u

80,000

u

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment
de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

4

HBBA1511

u

1,000

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Titol 3

2,000

01
07
05

1,000

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
SEGURETAT I SALUT
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

4,000
1

H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

2,000

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

5

TOTAL Fórmula

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

4

[F]

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

3

H64Z1511

30,000

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

25,000 C#*D#*E#*F#
45,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#

25,000
45,000
10,000

1

u

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Tipus

2

HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE
3

1

3,000

4,000

AMIDAMENT DIRECTE
13

2,000

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE

12

2,000

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE

11

18

70,000

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
EUR

2

HQUAP000

u

AMIDAMENT DIRECTE

8,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Curset de primers auxilis i socorrisme

EUR
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AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Titol 3

Pàg.:
01
08
01

19

AMIDAMENTS

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
GESTIÓ DE RESIDUS
RESIDUS NO ESPECIALS O INERTS

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
1

I2R24200
Num.

m3

Pàg.:

01
09

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
PARTIDES ALÇADES

TOTAL Fórmula

1
Residus 151101
2 Residu 150102
3 Residu 170405

0,303 C#*D#*E#*F#
0,170 C#*D#*E#*F#
2,554 C#*D#*E#*F#

0,303
0,170
2,554

XPA000SV

u

Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament, semaforització i
desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL AMIDAMENT
I2R642E0
Num.

m3

Text

Tipus

Residus 151101
Residu 150102
3 Residu 170405

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

m3

Tipus

Residus 151101
Residu 150102
3 Residu 170405

[C]

[D]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

01
08
02

I2R24200

m3

I2RA8E00

kg

I2R540S0

m3

3,027

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
0,293

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
AMIDAMENT DIRECTE

3

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST PC.MB-06045-C1
GESTIÓ DE RESIDUS
RESIDUS ESPECIALS

AMIDAMENT DIRECTE
2

[F]

0,303 C#*D#*E#*F#
0,170 C#*D#*E#*F#
2,554 C#*D#*E#*F#

0,303
0,170
2,554

1

2

1

3,027

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Text

Obra
Capítol
Titol 3

TOTAL Fórmula

0,303 C#*D#*E#*F#
0,170 C#*D#*E#*F#
2,554 C#*D#*E#*F#

0,303
0,170
2,554

1

I2RA8580

1,000

3,027

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

2

3

0,293

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

1

2

20

0,031

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat
EUR

EUR

4.2. ESTADÍSTICA DE PARTIDES
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/12/20

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

Pàg.:

1

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI
1 FRI2U1LO

UA
m2

DESCRIPCIÓ

PREU

Construcció
d'un
entramat
Loricata T-9 de 4m de llarg i
2m
alçada (8m2). Estructura
metàl.lica modular per a la
consolidació de talussos, que
subjecta els troncs del frontal
a manera d'entramat
i va ancorada al terreny, i amb
la que es pot estabilitzar una
amplada de 4m de talús (8m² de
superfície).

2.681,90

AMIDAMENT
22,000

IMPORT

59.001,80 27,27

Demolició de paviment de mescla
bituminosa

4,36

3.838,000

16.733,68

7,73

3 G219U200

m2

Fresat per cm de gruix de
paviment
de
mescles
bituminoses,
inclòs
càrrega
mecànica o manual, transport a
l'abocador
dels
materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment
de
l'abocador,
inclosa
la
neteja
de
la
superfície

0,90

840,000

756,00

0,35

Desmuntatge,
càrrega
i
transport a magatzem o abocador
de
barrera
de
seguretat
metàl·lica de secció doble ona
tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs
part proporcional de suports

4,06

664,620

2.698,36

m2

Desmuntatge de
malla
d'acer
galvanitzat de triple torsió de
50 mm de pas de malla i 2 mm de
diàmetre, per a protecció de
talussos,
inclòs
part
proporcional de
corretja de
formigó en coronació de desmunt
i
subjectada
al
talús
amb
cables i picots d'ancoratge.

7,80

1.567,460

12.226,19

5,65

6 G21B3000

u

Desmuntatge de cartell d'obra
de
qualsevol
tipus,
inclòs
suports
i
demolició
de
fonamentacions,
càrrega
i
trasport a dipòsit controlat
dels materials resultants.

47,61

1,000

47,61

0,02

7 G21B3003

u

Desmuntatge,
càrrega
i
transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent,
de
qualsevol
tipus,
inclòs
suports
i
demolició
de
fonamentacions.

41,21

6,000

247,26

0,11

8 G221U117

m3

Excavació
de
terreny
no
classificat
en
zones
de
desmunt,
incloses
parts
proporcionals
de
roca,
amb
mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

7,30

937,540

6.844,04

3,16

Retalusat
en
excavació
de
terreny no classificat en zones
de desmunt, segons indicació de
la Direcció d'Obra

1,14

m3

2

186,300

212,38

UA

DESCRIPCIÓ

10 G226U020

m3

Terraplenat amb sòl procedent
de
préstec,
estesa
i
compactació segons condicions
del
Plec
de
Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

6,45

882,580

5.692,64

2,63

11 G226U030

m3

Terraplenat amb sòl procedent
de
la
pròpia
obra,
inclòs
selecció,
matxuqueix,
garbellat,
càrregues
i
transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions
del
Plec
de
Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

1,62

750,030

1.215,05

0,56

12 G227U010

m3

Esplanada amb sòl seleccionat
tipus 2, procedent de la pròpia
obra,
segons condicions del
Plec
de
Prescripcions
Tècniques,
en
coronació
de
terraplens o
sobre
desmunt,
inclòs
selecció,
garbellat,
càrregues
i
transports
intermedis, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

2,82

35,280

99,49

0,05

13 G22DU170

m2

Esbrossada en qualsevol tipus
de
terreny,
amb
part
proporcional de zones boscoses,
deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides
als
plànols,
mesurat
sobre
perfil
teòric,
inclosa
arrancada
o
tala
d'arbres,
soca, càrrega i transport a
l'abocador
o
aplec,
cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

1,19

153,600

182,78

0,08

14 G3L2U020

m2

Malla
d'acer galvanitzat de
triple torsió de 50x70 mm de
pas
de
malla
i
2
mm
de
diàmetre, per a protecció de
talussos, ancorada amb corretja
de formigó en coronació de
desmunt i subjectada al talús
amb
cables
i
picots
d'ancoratge,
inclòs
part
proporcional de
corretja de
formigó,
cables
i
picots
d'ancoratje,
totalment
col·locada

11,98

1.220,960

14.627,10

6,76

15 G9H1U612

t

Mescla bituminosa en
calent
AC16 surf B 50/70 S, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

41,09

72,450

2.976,97

1,38

16 G9HA0010

t

Betum asfàltic tipus B 50/70,
per a mescles bituminoses

484,10

1,638

792,96

0,37

17 G9J1U325

m2

Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus C60B4 TER
o C60B3 TER, sobre ferm vell

0,45

580,000

261,00

0,12

1,25

5 G21B1007

9 G221U210

NUM. CODI

%

m2

m

Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

2 G219U040

4 G21B1002

Data: 21/12/20

0,10

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/12/20

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

Pàg.:

3

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI
18 GB2AU503

19 GB2AU521

20 GB2AU583

21 GBB1U102

22 GBB1U111

DESCRIPCIÓ

m

Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb nivell de contenció
N2, amplària de treball W6,
índex de severitat A i deflexió
dinàmica
1,6
segons
UNE-EN
1317-2,
amb
separadorr,
galvanitzada
en
calent,
incloent tanca de secció doble
ona,
part
proporcional
de
separador,
pal
de
perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m
(BMSNA4/T),
elements
de
fixació, material auxiliar i
captafars, amb una alçaria de
750 mm, inclòs enclavament i
soldadures,
totalment
col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

42,51

Barrera de seguretat metàl·lica
simple, amb nivell de contenció
H1, amplària de treball W5,
índex de severitat A i deflexió
dinàmica 1,02
segons UNE-EN
1317-2,
amb
separador,
galvanitzada
en
calent,
incloent
dues
tanques
sobreposatades de secció doble
ona,
part
proporcional
de
separadors,
pal
de
perfil
tubular de 120x55 mm cada 2 m
(BMSNC2/T),
elements
de
fixació, material auxiliar i
captafars, amb una alçaria de
1200 mm, inclòs enclavament i
soldadures,
totalment
col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

102,14

Extrem de 8 m mínim de barrera
de
seguretat
metàl·lica
de
qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del
desmunt,
galvanitzada
en
calent,
incloent
tanca
de
secció
doble
ona,
pals
de
perfil tubulars de 120x55 mm
cada 2 m, separadors, peça en
angle, topall final, elements
de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

613,18

Placa
triangular
d'acer
galvanitzat
de
135
cm
de
costat,
per
a
senyals
de
trànsit,
amb
revestiment
reflectant
HI
classe
RA2,
inclosos elements de fixació al
suport,
sense
incloure
el
suport, totalment col·locada

143,96

Placa
circular
d'acer
galvanitzat
de
90
cm
de
diàmetre, per a senyals de
trànsit,
amb
revestiment
reflectant
HI
classe
RA2,
inclosos elements de fixació al
suport,
sense
incloure
el
suport, totalment col·locada

150,17

u

u

u

Pàg.:

4

Màscara: * (Ordenació per codi)

UA

m

Data: 21/12/20

PREU

AMIDAMENT
114,000

30,000

2,000

2,000

1,000

IMPORT
4.846,14

3.064,20

1.226,36

287,92

150,17

NUM. CODI

%
2,24

1,42

UA

DESCRIPCIÓ

23 GBBVU001

m3

Fonamentació per a plaques i
panells
de
senyalització
vertical d'alumini, amb formigó
HM-20,
inclosa
excavació,
càrrega
i
transport
a
l'abocador del material sobrant
i
col·locació
dels
perns
d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols,
totalment acabada

218,57

5,180

1.132,19

0,52

24 GBBVU107

u

Base d'acer galvanitzat per a
subjecció
al
fonament
del
suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

203,15

3,000

609,45

0,28

25 GBBVU206

m

Pal d'alumini extrusionat de
114 o 140 mm de diàmetre,
segons designació ME del Plec
de Prescripcions Tècniques, per
a suport de senyals de trànsit,
col·locat

72,43

4,950

358,53

0,17

26 GD57U115

m

Cuneta
de
seguretat
tipus
STR-15, d'1,50 m d'amplada i
0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de
formigó
de
20
N/mm2
de
resistència
característica
a
compressió, inclòs excavació de
terreny
no
classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador
dels
materials
resultants

22,32

140,000

3.124,80

1,44

27 GR226541

ha

Subsolament de terreny compacte
a una fondària de treball de
0,45
m,
amb
tractor
sobre
pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i
equip subsolador amb 3 braços i
una amplària de treball de 1.51
a 1.99 m, per a un pendent
inferior al 25 %

1.965,42

0,170

334,12

0,15

28 GR3PU030

m3

Terra
vegetal
procedent
de
préstec, incloent tractament i
estesa
sobre
talussos
de
terraplens
i
desmunts
de
qualsevol pendent
i
alçada,
inclòs
refinat
manual
dels
talussos

18,60

2.166,490

29 GR61U201

u

Subministrament i plantació de
fagàcia de 2 sabes (Ø coll de
l'arrel mím. 3 mm) en AF 300 cc
i
clot
de
plantació
0,25x0,25x0,25
m,
incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació
de
protector
de
base
i
forestal,
incorporació
d'esmenes
i
adobs,
regs
d'arrelament
i
totes
les
tasques
de
manteniment
i
mitjans
auxiliars
necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra

5,92

110,000

0,57

0,13

0,07

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

40.296,71 18,62

651,20

0,30

EUR

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 21/12/20

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

Pàg.:

5

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Subministrament
i
plantació
d'arbre caducifoli tipus Acer
sp, Fraxinus sp i Populus sp de
2 sabes (Ø del coll de l'arrel
mímim 3 mm) en AF mín. 250 cc i
clot
de
plantació
0,25x0,25x0,25
m,
incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació
de
protector
de
base
i
forestal,
incorporació
d'esmenes
i
adobs,
regs
d'arrelament
i
totes
les
tasques
de
manteniment
i
mitjans
auxiliars
necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra

6,45

30,000

193,50

0,09

31 GR62U101

u

Subministrament
i
plantació
d'espècies tipus Pinus sp de 2
sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de
l'arrel mím. 3 mm) en AF mín.
250 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25
m,
incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació
de
protector
de
base
i
forestal,
incorporació
d'esmenes
i
adobs,
regs
d'arrelament
i
totes
les
tasques
de
manteniment
i
mitjans
auxiliars
necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra

5,88

263,000

1.546,44

0,71

Subministrament
i
plantació
d'arbust
tipus
Pistacea,
Phyllirea, Arbutus o similar de
2 sabes (Ø coll de l'arrel mím.
2.5
mm,
nº
ram.
1r
terç
inferior mín. 3) en AF mínim
250 cc, en clot de plantació
0,25x0,25x0,25
m,
incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació
de
protector
de
base
i
forestal,
incorporació
d'esmenes
i
adobs,
regs
d'arrelament
i
totes
les
tasques
de
manteniment
i
mitjans
auxiliars
necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra

5,92

418,000

2.474,56

NUM. CODI

%

u

u

Pàg.:

6

Màscara: * (Ordenació per codi)

30 GR61U601

32 GR66U201

Data: 21/12/20

UA

DESCRIPCIÓ

33 GR66U301

u

Subministrament i plantació de
ginesta o ginestell de 2 sabes
(Ø coll de l'arrel mím. 3 mm,
nº ram. 1r terç inferior mín.
3) en AF mínim 250 cc, en clot
de plantació 0,25x0,25x0,25 m,
incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de
base i forestal, incorporació
d'esmenes
i
adobs,
regs
d'arrelament
i
totes
les
tasques
de
manteniment
i
mitjans
auxiliars
necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra

5,76

268,000

1.543,68

0,71

34 GR66U303

u

Subministrament i plantació de
ginesta i ginestell i similars
de 80-100 cm d'alçària (nº ram.
1r terç inferior mínim 4), en
C-10 L, en clot de plantació
0,50x0.50x0.50
m,
incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació
de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les
tasques
de
manteniment
i
mitjans
auxiliars
necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra

27,46

28,000

768,88

0,36

35 GR6BU101

u

Subministrament i plantació de
plantes aromàtiques i
mates
similars de 2 sabes (Ø coll de
l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín.
250 cc i clot de plantació
0,25x0,25x0,25
m,
incloses
l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació
de
protector
de
base
i
forestal,
incorporació
d'esmenes
i
adobs,
regs
d'arrelament
i
totes
les
tasques
de
manteniment
i
mitjans
auxiliars
necessaris
per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de
l'obra

5,92

76,000

449,92

0,21

36 GR720001

m2

Hidrosembra de capa herbàcia en
dues
fases
amb
espècies
adaptades agroclimàticament a
la
zona,
inclòs
el
subministrament de
tots
els
components necessaris (llavors,
mulch,
estabilitzant,
bioactivador,
adobs),
regs
d'arrelament,
així
com
el
manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra

1,39

6.768,010

9.407,53

4,35

1,14

EUR

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

%

EUR
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Data: 21/12/20

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

Pàg.:

7

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI

DESCRIPCIÓ

37 GRI3U110

m2

Xarxa de iute amb un pes mínim
de 500 g/m2, composada per
fibres de jute entrelligades
per a protecció de talussos,
fixada al terreny amb grapes
d'acer,
inclòs
pèrdues
per
retalls
i
encavalcaments,
materials
auxiliars
i
preparació de la superfície del
terreny totalment col·locada

7,14

1.188,000

8.482,32

3,92

38 H1411111

u

Casc de seguretat per a ús
normal,
contra
cops,
de
polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN
812

6,84

4,000

27,36

0,01

39 H1421110

u

Ulleres
de
seguretat
antiimpactes
estàndard,
amb
muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra
l'entelament,
homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,14

2,000

14,28

0,01

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

u

Protector auditiu d'auricular,
acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

22,13

2,000

44,26

0,02

41 H1445003

u

Mascareta
de
protecció
respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

1,69

36,000

60,84

0,03

42 H145C002

u

Parella de guants de protecció
contra riscs mecànics comuns de
construcció
nivell
3,
homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

9,60

9,000

86,40

0,04

Parella de guants contra agents
químics
i
microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i UNE-EN 420

3,41

Parella de botes d'aigua de PVC
de
canya
alta,
amb
sola
antilliscant i folrades de niló
rentable,
homologades
segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345,
UNE-EN
ISO
20346
i
UNE-EN ISO 20347

7,94

Parella de botes baixes de
seguretat
industrial
per
a
treballs
de
construcció
en
general,
resistents
a
la
humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb
puntera
metàl·lica,
sola
antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense
plantilla
metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

20,22

Cinturó antivibració, ajustable
i de teixit transpirable

17,67

44 H1461110

45 H1465275

46 H1474600

u

u

u

8,000

4,000

4,000

2,000

27,28

31,76

80,88

35,34

NUM. CODI

%

40 H1432012

u

Pàg.:

8

Màscara: * (Ordenació per codi)

UA

43 H145E003

Data: 21/12/20

UA

DESCRIPCIÓ

47 H147D405

u

Sistema anticaiguda compost per
un
arnès
anticaiguda
amb
tirants,
bandes
secundàries,
bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció,
elements
d'ajust,
element
dorsal
d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat
a
un
subsistema
anticaiguda de tipus lliscant
sobre
línia
d'ancoratge
flexible de llargaria 10 m,
homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-2

48 H147N000

u

49 H1485800

IMPORT

%

2,000

1.206,50

0,56

Faixa de protecció dorslumbar

27,11

4,000

108,44

0,05

u

Armilla reflectant amb tires
reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

18,06

4,000

72,24

0,03

50 H1487460

u

Impermeable
amb
jaqueta,
caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat
de 0,4 mm de gruix, de color
viu, homologat segons UNE-EN
340

7,32

4,000

29,28

0,01

51 H152J105

m

Cable fiador per al cinturó de
seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge
inclòs

6,52

70,000

456,40

0,21

52 H152U000

m

Tanca
d'advertència
o
abalisament d'1 m d'alçada amb
malla
de
polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del
sostre
amb
suports
d'acer
allotjats amb forats al sostre

2,73

80,000

218,40

0,10

53 H153A9F1

u

Topall per a descàrrega de
camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i
perfils
IPN
100
clavat
al
terreny i amb el desmuntatge
inclòs

27,08

4,000

108,32

0,05

54 H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de
recursos preventius

28,61

8,000

228,88

0,11

55 H64Z1511

u

Porta
de
planxa
preformada
d'acer galvanitzat de 2 fulla
batent de 5 m de llum de pas i
2 m d'alçària, bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca
de planxa metàl·lica i per a 2
usos, per a seguretat i salut i
amb el desmuntatge inclòs

472,22

1,000

472,22

0,22

56 H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària,
d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

3,14

30,000

94,20

0,04

0,01

0,04

EUR

AMIDAMENT

603,25

0,01

0,02

PREU

EUR
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Pàg.:

9

Màscara: * (Ordenació per codi)
NUM. CODI

DESCRIPCIÓ

57 HBBA1511

u

Placa
de
senyalització
de
seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de
40x33 cm, fixada mecànicament i
amb el desmuntatge inclòs

20,49

1,000

20,49

0,01

58 HBBAC005

u

Senyal
indicativa
de
la
ubicació
d'equips
d'extinció
d'incendis,
normalitzada
amb
pictograma blanc
sobre fons
vermell, de forma rectangular o
quadrada, costat major 29 cm,
per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

32,22

2,000

64,44

0,03

Extintor de pols seca, de 6 kg
de
càrrega,
amb
pressió
incorporada, pintat, amb suport
a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

53,66

u

PREU

AMIDAMENT

2,000

IMPORT

107,32

10

UA

DESCRIPCIÓ

68 I2RA8580

m3

Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de
construcció o
demolició,
amb
codi
170904
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

17,77

3,027

53,79

0,02

69 I2RA8E00

kg

Deposició controlada a centre
de selecció i transferència de
residus barrejats perillosos,
procedents de
construcció o
demolició, amb
codi
170903*
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,12

0,031

0,00

0,00

70 XPA000SV

u

Partida alçada
de
cobrament
íntegre per a la seguretat
vial,
senyalització,
abalisament, semaforització i
desviaments
provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació
de la Direcció de l'Obra

4.000,00

1,000

4.000,00

1,85

0,05

u

Recipient
per
a
recollida
d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,14

2,000

108,28

0,05

61 HQUA2100

u

Farmaciola portàtil d'urgència,
amb el contingut establert a
l'ordenança
general
de
seguretat i salut en el treball

110,72

2,000

221,44

0,10

62 HQUA3100

u

Material
sanitari
per
a
assortir una farmaciola amb el
contingut
establert
a
l'ordenança
general
de
seguretat i salut en el treball

73,81

3,000

221,43

0,10

63 HQUAP000

u

Curset de
socorrisme

i

206,17

1,000

206,17

0,10

64 I2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de
residus
de
construcció
o
demolició en fraccions segons
REAL
DECRETO
105/2008,
amb
mitjans manuals

22,56

3,320

74,90

0,03

65 I2R540S0

m3

Transport de residus especials
a instal·lació autoritzada de
gestió
de
residus,
amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

82,89

0,293

24,29

0,01

66 I2R642E0

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i
transport de residus inerts o
no
especials a
instal·lació
autoritzada
de
gestió
de
residus, amb contenidor de 5 m3
de capacitat

28,07

3,027

84,97

0,04

67 I2R64I0

m3

Càrrega i trasnport de terres
(codi 170504) a instal·lació
autoritzada de
residus, amb
camió de 12 t i teps d'espera
per a càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 fins a
10
km;
inclòs
deposició
controlada a dipòsit controlat
de residus de inerts amb una
densitat 1.6 tn/m3, procedents
d'excavació.

11,89

187,510

2.229,49

1,03

auxilis

NUM. CODI

%

60 HQU2GF01

primers

Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per codi)

UA

59 HM31161J

Data: 21/12/20

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

PREU

TOTAL:

EUR

AMIDAMENT

IMPORT

%

216.384,23 100,00

EUR

4.3. QUADRE DE PREUS Nº 1
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-1

FRI2U1LO

m2

Construcció d'un entramat Loricata T-9 de 4m de llarg i 2m alçada (8m2). Estructura
metàl.lica modular per a la consolidació de talussos, que subjecta els troncs del frontal a
manera d'entramat
i va ancorada al terreny, i amb la que es pot estabilitzar una amplada de 4m de talús (8m² de
superfície).
(DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

1

2.681,90

€

P-2

G219U040

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

4,36

€

P-3

G219U200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

0,90

€

P-4

G21B1002

m

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports
(QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

4,06

€

P-5

G21B1007

m2

Desmuntatge de malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50 mm de pas de malla i 2 mm de
diàmetre, per a protecció de talussos, inclòs part proporcional de corretja de formigó en
coronació de desmunt i subjectada al talús amb cables i picots d'ancoratge.
(SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

7,80

€

P-6

G21B3000

u

Desmuntatge de cartell d'obra de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i trasport a dipòsit controlat dels materials resultants.
(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

47,61

€

P-7

G21B3003

u

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions.
(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

41,21

€

P-8

G221U117

m3

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
(SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

7,30

€

P-9

G221U210

m3

Retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, segons indicació de la
Direcció d'Obra
(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

1,14

€

P-10

G226U020

m3

Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

6,45

€

Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

1,62

Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

2,82

P-11

P-12

G226U030

G227U010

m3

m3

Pàg.:

2

P-13

G22DU170

m2

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
(UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

1,19

€

P-14

G3L2U020

m2

Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50x70 mm de pas de malla i 2 mm de diàmetre, per
a protecció de talussos, ancorada amb corretja de formigó en coronació de desmunt i
subjectada al talús amb cables i picots d'ancoratge, inclòs part proporcional de corretja de
formigó, cables i picots d'ancoratje, totalment col·locada
(ONZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

11,98

€

P-15

G9H1U612

t

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
(QUARANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

41,09

€

P-16

G9HA0010

t

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses
(QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

484,10

€

P-17

G9J1U325

m2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm
vell
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

0,45

€

P-18

GB2AU503

m

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6,
índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2, amb separadorr,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m (BMSNA4/T), elements de fixació, material
auxiliar i captafars, amb una alçaria de 750 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

42,51

€

P-19

GB2AU521

m

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W5,
índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,02 segons UNE-EN 1317-2, amb separador,
galvanitzada en calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m (BMSNC2/T),
elements de fixació, material auxiliar i captafars, amb una alçaria de 1200 mm, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
(CENT DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

102,14

€

P-20

GB2AU583

u

Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
(SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

613,18

€

P-21

GBB1U102

u

Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

143,96

€

P-22

GBB1U111

u

Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
(CENT CINQUANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

150,17

€

P-23

GBBVU001

m3

Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada
(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

218,57

€

€

€
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P-24

GBBVU107

u

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

203,15

€

P-25

GBBVU206

m

Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

72,43

€

P-26

GD57U115

m

Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

22,32

€

P-27

GR226541

ha

Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de
1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al 25 %
(MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

1.965,42

€

P-28

GR3PU030

m3

Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

18,60

€

P-29

GR61U201

u

Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF 300 cc
i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra
(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

5,92

€

Subministrament i plantació d'arbre caducifoli tipus Acer sp, Fraxinus sp i Populus sp de 2
sabes (Ø del coll de l'arrel mímim 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25
m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

6,45

Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de
l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
(CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

5,88

Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes (Ø
coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra
(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

5,92

Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº
ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

5,76

P-30

P-31

P-32

P-33

GR61U601

GR62U101

GR66U201

GR66U301

u

u

u

u

€

€

€

Pàg.:

4

P-34

GR66U303

u

Subministrament i plantació de ginesta i ginestell i similars de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior mínim 4), en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

27,46

€

P-35

GR6BU101

u

Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de
l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra
(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

5,92

€

P-36

GR720001

m2

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra
(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

1,39

€

P-37

GRI3U110

m2

Xarxa de iute amb un pes mínim de 500 g/m2, composada per fibres de jute entrelligades per
a protecció de talussos, fixada al terreny amb grapes d'acer, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, materials auxiliars i preparació de la superfície del terreny totalment
col·locada
(SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

7,14

€

P-38

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
(SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

6,84

€

P-39

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

7,14

€

P-40

H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

22,13

€

P-41

H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

1,69

€

P-42

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

9,60

€

P-43

H145E003

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

3,41

€

P-44

H1461110

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

7,94

€

P-45

H1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
(VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

20,22

€

€
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P-46

H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-47

H147D405

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
(SIS-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

5

17,67

€

603,25

€

P-48

H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar
(VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

27,11

€

P-49

H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
(DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

18,06

€

P-50

H1487460

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
(SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

7,32

€

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

6,52

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

2,73

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

27,08

28,61

€

€

P-51

P-52

P-53

H152J105

H152U000

H153A9F1

m

m

u

P-54

H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-55

H64Z1511

u

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos,
per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs
(QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

472,22

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
(TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

3,14

P-56

H6AA2111

m

HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

53,66

€

P-60

HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

54,14

€

P-61

HQUA2100

u

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
(CENT DEU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

110,72

€

P-62

HQUA3100

u

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball
(SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

73,81

€

P-63

HQUAP000

u

Curset de primers auxilis i socorrisme
(DOS-CENTS SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

206,17

€

P-64

I2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

22,56

€

P-65

I2R540S0

m3

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat
(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

82,89

€

P-66

I2R642E0

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

28,07

€

P-67

I2R64I0

m3

Càrrega i trasnport de terres (codi 170504) a instal·lació autoritzada de residus, amb camió
de 12 t i teps d'espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 fins a 10 km;
inclòs deposició controlada a dipòsit controlat de residus de inerts amb una densitat 1.6
tn/m3, procedents d'excavació.
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

11,89

€

P-68

I2RA8580

m3

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(DISSET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

17,77

€

P-69

I2RA8E00

kg

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(ZERO EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

0,12

€

€

€

P-57

HBBA1511

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
(VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

20,49

€

P-58

HBBAC005

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

32,22

€

6

P-59

€

€

Pàg.:
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P-1

P-2

FRI2U1LO

m2

Construcció d'un entramat Loricata T-9 de 4m de llarg i 2m alçada (8m2). Estructura
metàl.lica modular per a la consolidació de talussos, que subjecta els troncs del frontal a
manera d'entramat
i va ancorada al terreny, i amb la que es pot estabilitzar una amplada de 4m de talús (8m² de
superfície).

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

€

Loricata. Estructura metàl.lica modular per a la consolidació de talussos, que subjecta

465,00000

€

BRIRTC24

u

Tronc de fusta de castanyer sense pelar de 18-20 cm de diàmetre i 4 m de llargària

283,50000

€

BR4A2005

u

Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 40-60 cm d'alç
Altres conceptes

G219U040

m2

G219U200

G21B1002

G21B1007

G21B3000

G21B3003

G221U117

G221U210

G226U020

Demolició de paviment de mescla bituminosa

m2

m

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície
Altres conceptes
Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports
Altres conceptes

m2

u

Desmuntatge de malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50 mm de pas de malla i 2 mm de
diàmetre, per a protecció de talussos, inclòs part proporcional de corretja de formigó en
coronació de desmunt i subjectada al talús amb cables i picots d'ancoratge.
Sense descomposició
Desmuntatge de cartell d'obra de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i trasport a dipòsit controlat dels materials resultants.
Sense descomposició

u

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions.
Sense descomposició

m3

m3

m3

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Altres conceptes
Retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, segons indicació de la
Direcció d'Obra
Altres conceptes
Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

392,40000
1.541,00000

€
€

4,36
4,36000

€
€

0,90

€

0,90000

€

4,06

Altres conceptes
P-13

P-14

G22DU170

G3L2U020

m2

m2

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Altres conceptes
Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50x70 mm de pas de malla i 2 mm de diàmetre, per
a protecció de talussos, ancorada amb corretja de formigó en coronació de desmunt i
subjectada al talús amb cables i picots d'ancoratge, inclòs part proporcional de corretja de
formigó, cables i picots d'ancoratje, totalment col·locada

0,88800
1,84300

€
€

1,19

€

1,19000

€

11,98

€

€

€

B0A1U100

m

Cable d'acer galvanitzat per a subjecció de malla metàl·lica

0,23000

€

4,06000

€

B060U110

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst
Altres conceptes

0,51000
6,44380

€
€

7,80

€

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

41,09

€

7,80000

€

47,61

Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure
Altres conceptes

26,43000
14,66000

€

€
€

47,61000

€

484,10

€

41,21

€

439,09000
45,01000

€
€

41,21000

€

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm
vell

0,45

€

7,30

€

Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER
Altres conceptes

0,23800
0,21200

€
€

7,30000

€

42,51

€

1,14

€

1,14000

€

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6,
índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6 segons UNE-EN 1317-2, amb separadorr,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m (BMSNA4/T), elements de fixació, material
auxiliar i captafars, amb una alçaria de 750 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

6,45

€

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2, amplària de treball
Altres conceptes

29,51000
13,00000

€
€

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció H1, amplària de treball W5,
índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,02 segons UNE-EN 1317-2, amb separador,
galvanitzada en calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m (BMSNC2/T),
elements de fixació, material auxiliar i captafars, amb una alçaria de 1200 mm, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

102,14

€

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció H1, amplària de treball
Altres conceptes

71,19000
30,95000

€
€

Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final,

613,18

€

€
€

1,62

€

0,08900
1,53100

€
€

2,82

€

Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs

Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent de la pròpia obra

3,79050

0,08900
1,98100

m3

m3

€

Malla de filferro galvanitzat de triple torsió, de 50x70 mm de pas de malla i de diàmetre

Aigua

G227U010

B03DU101

0,08900

m2

m3

Altres conceptes

Aigua

B0A2U020

B0111000

Aigua

m3

€

€

m3

B0111000

1,00570

4,38000

Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

Acer corrugat B 500 S elaborat a mida

Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra

m3

2

kg

m3

G226U030

Pàg.:

B0B2AU01

B03DU001

B0111000

P-12

2.681,90

u

Altres conceptes
P-11

1

BRIRLORI

Altres conceptes
P-3

Pàg.:

P-15

G9H1U612

t

B9H1U612

P-16

G9HA0010

t

t

B055U001

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses
t

Betum asfàltic tipus B 50/70
Altres conceptes

P-17

G9J1U325

m2

B055U320

P-18

GB2AU503

kg

m

BBM2U503

P-19

GB2AU521

m

m

BBM2U521

P-20

GB2AU583

m

u
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3

Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abati
Altres conceptes

348,16000
265,02000

€
€

Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

143,96

€

Placa triangular d'acer galvanitzat, de 135 cm, amb revestiment reflectant HI classe R
Altres conceptes

111,64000
32,32000

€
€

Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

150,17

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
BBM2U583

P-21

GBB1U102

u

u

BBM1U102

P-22

P-23

GBB1U111

u

u

u

Placa circular d'acer galvanitzat, de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI
Altres conceptes

121,05000
29,12000

€
€

GBBVU001

m3

Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

218,57

€

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
Altres conceptes

81,79200
136,77800

€
€

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

203,15

€

B060U310

P-24

P-25

GBBVU107

P-27

P-28

u

kg

Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble

0,18500

€

BR34U001

kg

Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics

0,40000

€

BR3PU001

m3

Terra vegetal, inclòs transport a l'obra

12,05000
5,96500

€
€

5,92

€

GR61U201

u

Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF 300 cc
i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

BR460001

u

Subministrament de fagàcia de 2 sabes en AF 300 cc i i Ø del coll de l'arrel mímim 3 m

0,61000

€

BR3B6U00

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,03115

€

BR824001

u

Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a

1,00000

€

BR823001

u

Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de

0,14000

€

BR34J001

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,01488
4,12397

€
€

6,45

€

Altres conceptes
P-30

GR61U601

u

Subministrament i plantació d'arbre caducifoli tipus Acer sp, Fraxinus sp i Populus sp de 2
sabes (Ø del coll de l'arrel mímim 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25
m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

BBMZU623

u

Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fon

97,63000

€

BR34J001

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,14880

€

BBMZU126

u

Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per
Altres conceptes

63,90000
41,62000

€
€

BR824001

u

Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a

1,00000

€

BR823002

u

Protector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de

0,17000

€

Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

72,43

€

BR473101

u

Subministrament d'arbre caducifoli tipus Acer sp, Fraxinus sp i Populus sp de 2 sabes i

0,93000

€

BR3B6U00

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar

Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME del Plec de Prescripcions,
Altres conceptes

60,96000
11,47000

€
€

0,03115
4,17005

€
€

5,88

€

Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

22,32

€

GBBVU206
BBMZU613

P-26

m3

4

BR3AU001

Altres conceptes
P-29

BBM1U111

Pàg.:

m
m

GD57U115

m

B0DZA000

l

Desencofrant

0,06825

€

B0D7UC02

m2

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos

0,37440

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,27750

€

B0A3UC10

kg

Clau acer

0,11025

€

B0A142U0

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

0,03425

€

B060U310

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
Altres conceptes

11,58720
9,86815

€
€

Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de
1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al 25 %
Altres conceptes

1.965,42

€

1.965,42000

€

18,60

€

GR226541

GR3PU030

ha

m3

Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

Altres conceptes
P-31

P-32

GR62U101

u

Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes (h=12 a 40 cm, Ø coll de
l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

BR34J001

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,01488

€

BR3B6U00

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,03115

€

BR431001

u

Subministrament d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes, de 12 a 40 cm d'alçada i Ø del

0,58000

€

BR824001

u

Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a

1,00000

€

BR823001

u

Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de
Altres conceptes

0,14000
4,11397

€
€

Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes (Ø
coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

5,92

€

GR66U201

BR3B6U00

u

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,03115

€
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P-33

Pàg.:

P-35

Pàg.:

6

u

Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a

1,00000

€

B0111000

m3

Aigua

0,03204

€

BR823001

u

Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de

0,14000

€

BR361100

kg

Estabilitzant sintètic de base acrílica

0,28640

€

BR34J001

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,01488

€

BR3B6U00

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,01780

€

BR4A2001

u

Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes, Ø del
Altres conceptes

0,61000
4,12397

€
€

BR3PAN00

kg

Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta

0,16000

€

BR4UJJ00

kg

Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº
ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra

5,76

€

Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticam
Altres conceptes

0,12270
0,62906

€
€

Xarxa de iute amb un pes mínim de 500 g/m2, composada per fibres de jute entrelligades per
a protecció de talussos, fixada al terreny amb grapes d'acer, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, materials auxiliars i preparació de la superfície del terreny totalment
col·locada

7,14

€

GR66U301

u

P-37

GRI3U110

m2

1,44000

€

2,74050
2,95950

€
€

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,84

€

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400
Altres conceptes

6,20000
0,64000

€
€

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,14

€

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp
Altres conceptes

6,48000
0,66000

€
€

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

22,13

€

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
Altres conceptes

20,07000
2,06000

€
€

1,69

€

1,53000
0,16000

€
€

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,60

€

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h
Altres conceptes

8,71000
0,89000

€
€

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

3,41

€

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNEAltres conceptes

3,09000
0,32000

€
€

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

7,94

€

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r
Altres conceptes

7,20000
0,74000

€
€

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

20,22

€

BR824001

u

Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a

1,00000

€

B0A8U010

u

Grapa d'acer per a fixació de manta orgànica

BR823001

u

Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de

0,14000

€

BRI0010

m2

Xarxa de jute de 500 g/m2

BR4A3001

u

Subministrament de ginesta o ginestell de 2 sabes, Ø del coll de l'arrel mímim 3 mm i

0,47000

€

BR3B6U00

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,03115

€

BR34J001

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,01488
4,10397

€
€

27,46

€

GR66U303

u

Subministrament i plantació de ginesta i ginestell i similars de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior mínim 4), en C-10 L, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
m3

Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i ex

0,12340

€

BR34J001

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,14880

€

BR3B6U00

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,11570

€

BR4D2003

u

Subministrament d'arbust tipus ginesta-ginestell de 80-100 cm d'alçària (nº ram. 1r te

11,65000

€

BR821002

u

Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a la subjec

1,43000

€

BR824002

u

Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat d'absorció d'ai
Altres conceptes

1,48000
12,51210

€
€

Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de
l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra

5,92

€

GR6BU101

u

u

Subministrament de plantes aromàtiques o mates similars de 2 sabes, Ø del coll de l'ar

0,61000

€

BR3B6000

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR

0,03115

€

BR823001

u

Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de

0,14000

€

BR824001

u

Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'a

1,00000

€

BR34J001

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,01488
4,12397

€
€

1,39

€

BR34J000

m2

kg

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra
Bioactivador microbià

P-38

H1411111

u

B1411111

P-39

H1421110

u

u

P-40

H1432012

u

u

B1432012

P-41

H1445003

u

u

B1445003

€

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Altres conceptes

P-42

P-43

H145C002

u

H145E003

u

u

B145E003

P-44

H1461110

u

u

B1461110

P-45
0,14200

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
u

B145C002

BR4G1001

GR720001

Altres conceptes

B1421110

BR345001

Altres conceptes
P-36

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

BR824001

Altres conceptes
P-34

5

H1465275

u

u
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

B1465275

P-46

H1474600

u

u

B1474600

Pàg.:

7

18,34000
1,88000

€
€

17,67

€

16,03000
1,64000

€
€

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

603,25

€

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàrie
Altres conceptes

547,17000
56,08000

€
€

Faixa de protecció dorslumbar

27,11

€

Faixa de protecció dorslumbar

24,59000
2,52000

€
€

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,06

€

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg
Altres conceptes

16,38000
1,68000

€
€

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,32

€

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
Altres conceptes
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Altres conceptes

P-47

H147D405

u

B147D405

P-48

H147N000

u

u

B147N000

u

Altres conceptes
P-49

H1485800

u

B1485800

P-50

H1487460

u

u

B1487460

P-51

H152J105

u

m

B0AC112D

P-52

P-53

P-54

P-55

H152U000

m

m

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat
Altres conceptes

6,64000
0,68000

€
€

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

6,52

€

Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i
Altres conceptes

1,41600
5,10400

€
€

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,73

€

0,58800

€

B1526EL6

u

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio
Altres conceptes

0,66000
1,48200

€
€

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

27,08

€

13,37500

€

Altres conceptes

4,44000
9,26500

€
€

Altres conceptes

28,61
28,61000

€
€

472,22

€

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en

B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut

H16F3000

H64Z1511

B64Z1512

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

u

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos,
per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs
u

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i

m

8

Altres conceptes

78,47000

€

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,14

€

u

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per

0,04200

€

B1Z6211A

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150
Altres conceptes

0,76000
2,33800

€
€

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

20,49

€

HBBA1511

u

15,35000

€

0,13200
5,00800

€
€

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

32,22

€

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog
Altres conceptes

8,76000
23,46000

€
€

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

53,66

€

BBBA1500

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x3

B1Z09000

cu

Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut
Altres conceptes

P-58

HBBAC005

u

BBBAC005

P-59

HM31161J

u

u

BM311611

u

Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a segureta

39,08000

€

B1ZM1000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut

0,34000
14,24000

€
€

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,14

€

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut
Altres conceptes

47,06000
7,08000

€
€

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

110,72

€

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg
Altres conceptes

100,43000
10,29000

€
€

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

73,81

€

Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança
Altres conceptes

66,95000
6,86000

€
€

206,17

€

187,00000
19,17000

€
€

22,56

€

22,56000

€

82,89

€

82,89000

€

28,07

€

Altres conceptes
P-60

P-61

P-62

HQU2GF01

u

HQUA2100

u

u

HQUA3100

u

u

BQUA3100

P-63

HQUAP000
BQUAP000

u

u

Curset de primers auxilis i socorrisme
u

Curset de primers auxilis i socorrisme
Altres conceptes

P-64

P-65
393,75000

Pàg.:

B1Z6AF0A

BQUA2100

Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisamen

B1Z4501A

H6AA2111

BQU2GF00

m

u

P-56

P-57

B152U000

H153A9F1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

I2R24200

I2R540S0

m3

m3

€
P-66

I2R642E0

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Altres conceptes
Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat
Altres conceptes
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
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P-67

P-68

P-69

I2R64I0

m3

Pàg.:

9

Altres conceptes

28,07000

€

Càrrega i trasnport de terres (codi 170504) a instal·lació autoritzada de residus, amb camió
de 12 t i teps d'espera per a càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 fins a 10 km;
inclòs deposició controlada a dipòsit controlat de residus de inerts amb una densitat 1.6
tn/m3, procedents d'excavació.
Sense descomposició

11,89

€

11,89000

€

I2RA8580

m3

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

17,77

€

B2RA8580

t

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillo
Altres conceptes

16,11430
1,65570

€
€

I2RA8E00

kg

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,12

€

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats perilloso
Altres conceptes

0,11000
0,01000

€
€

B2RA8E00

kg

Tordera, desembre de 2020
Autors del projecte
Signat:

Geòrgia Rodoreda i Bartrés
Llicenciada en Ciències Ambientals
Col.legiada núm. 378

Joan Borrell i Ruscalle
Llicenciat en Ciències Biològiques
Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental
Col.legiat núm. 8390-C

4.5. PRESSUPOSTOS PARCIALS
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PRESSUPOST

Pàg.:

1

PRESSUPOST
Titol 3

Obra

01

04

01

DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 1 PK 0+050 A 0+060

Titol 3

01

TREBALLS PREVIS

1 GR720001

1 G219U040

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa (P - 2)

4,36

20,000

87,20

2 G22DU170

m2

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

1,19

12,400

14,76

4 G21B1007

5 G21B3003

TOTAL

m

m2

u

Titol 3

TOTAL

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o
BMSNR4, inclòs part proporcional de suports (P - 4)

4,06

Desmuntatge de malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50 mm de
pas de malla i 2 mm de diàmetre, per a protecció de talussos, inclòs
part proporcional de corretja de formigó en coronació de desmunt i
subjectada al talús amb cables i picots d'ancoratge. (P - 5)

7,80

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions. (P - 7)

41,21

8,000

32,960

1,000

01.01.01

Obra

01

32,48

m2

Titol 3

01

DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 1 PK 0+050 A 0+060

02

ADEQUACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY

m3

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 8)

7,30

11,440

83,51

2 G221U210

m3

Retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
segons indicació de la Direcció d'Obra (P - 9)

1,14

1,140

1,30

3 G226U030

m3

Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 11)

1,62

9,150

14,82

4 G227U010

m3

Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació
de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat
sobre perfil teòric (P - 12)

2,82

2,880

8,12

5 GR3PU030

m3

Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
refinat manual dels talussos (P - 28)

18,60

18,580

345,59

6 I2R64I0

m3

Càrrega i trasnport de terres (codi 170504) a instal·lació autoritzada de
residus, amb camió de 12 t i teps d'espera per a càrrega a màquina,
amb un recorregut de més de 5 fins a 10 km; inclòs deposició
controlada a dipòsit controlat de residus de inerts amb una densitat 1.6
tn/m3, procedents d'excavació. (P - 67)

11,89

2,290

27,23

01

Capítol

01

DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 1 PK 0+050 A 0+060

Titol 3

05

PLANTACIONS

01

Pressupost PC.MB-06045-C1

Capítol

01

DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 1 PK 0+050 A 0+060

61,920

86,07

Pressupost PC.MB-06045-C1

1 GR6BU101

u

Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de
2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 35)

5,92

4,000

23,68

2 GR66U301

u

Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll
de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250
cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 33)

5,76

2,000

11,52

3 GR66U303

u

Subministrament i plantació de ginesta i ginestell i similars de 80-100
cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mínim 4), en C-10 L, en clot de
plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 34)

27,46

2,000

54,92

TOTAL

Titol 3

01.01.05

EUR

90,12

Obra

01

Capítol

01

DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 1 PK 0+050 A 0+060

Titol 3

06

OBRES COMPLEMENTÀRIES

Pressupost PC.MB-06045-C1

1 GB2AU503

m

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2,
amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6
segons UNE-EN 1317-2, amb separadorr, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal
de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m (BMSNA4/T), elements de
fixació, material auxiliar i captafars, amb una alçaria de 750 mm, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi (P - 18)

42,51

8,000

340,08

2 GBB1U102

u

Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de costat, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 21)

143,96

1,000

143,96

3 GBBVU001

m3

Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a

218,57

1,730

378,13

480,57

Obra

1,39

86,07

Obra

41,21

1 G221U117

01.01.02

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 36)
01.01.04

Pressupost PC.MB-06045-C1

Titol 3

Titol 3

HIDROSEMBRES

257,09

432,74

Capítol

TOTAL

2

Pressupost PC.MB-06045-C1

Capítol

3 G21B1002

Pàg.:

EUR

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

PRESSUPOST

Pàg.:

3

l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P 23)

6 G226U020

u

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P - 24)

203,15

1,000

203,15

5 GBBVU206

m

Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons
designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de
senyals de trànsit, col·locat (P - 25)

72,43

1,650

119,51

Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50x70 mm de pas de malla i
2 mm de diàmetre, per a protecció de talussos, ancorada amb corretja
de formigó en coronació de desmunt i subjectada al talús amb cables i
picots d'ancoratge, inclòs part proporcional de corretja de formigó,
cables i picots d'ancoratje, totalment col·locada (P - 14)

11,98

m2

32,960

394,86

TOTAL

Titol 3

01.01.06
01

Capítol

02

DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 2 PK 0+060 A 0+110

Titol 3

01

TREBALLS PREVIS

01

Capítol

02

DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 2 PK 0+060 A 0+110

Titol 3

04

HIDROSEMBRES

TOTAL

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa (P - 2)

4,36

180,000

784,80

2 G22DU170

m2

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

1,19

51,200

60,93

3 G21B1002

m

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o
BMSNR4, inclòs part proporcional de suports (P - 4)

4,06

60,000

243,60

4 G21B3003

u

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions. (P - 7)

41,21

2,000

82,42

Titol 3

01.02.01

m2

Titol 3

01

Capítol

02

DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 2 PK 0+060 A 0+110

Titol 3

02

ADEQUACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY

m3

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 8)

7,30

154,800

1.130,04

2 G221U210

m3

Retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
segons indicació de la Direcció d'Obra (P - 9)

1,14

15,480

17,65

3 G226U030

m3

Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 11)

1,62

123,840

200,62

4 GR3PU030

m3

Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
refinat manual dels talussos (P - 28)

18,60

174,600

3.247,56

5 I2R64I0

m3

Càrrega i trasnport de terres (codi 170504) a instal·lació autoritzada de
residus, amb camió de 12 t i teps d'espera per a càrrega a màquina,
amb un recorregut de més de 5 fins a 10 km; inclòs deposició
controlada a dipòsit controlat de residus de inerts amb una densitat 1.6

11,89

30,960

368,11

EUR

40,160

259,03

Pressupost PC.MB-06045-C1

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 36)

1,39

582,000

808,98

808,98

Obra

01

Capítol

02

DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 2 PK 0+060 A 0+110

Titol 3

05

PLANTACIONS

Pressupost PC.MB-06045-C1

1 GR6BU101

u

Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de
2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 35)

5,92

46,000

272,32

2 GR66U301

u

Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll
de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250
cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 33)

5,76

19,000

109,44

3 GR62U101

u

Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes
(h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 31)

5,88

36,000

211,68

Pressupost PC.MB-06045-C1

1 G221U117

6,45

01.02.04

1.171,75

Obra

4

5.223,01

Obra

Pressupost PC.MB-06045-C1

1 G219U040

Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 10)
01.02.02

1.579,69

Obra

TOTAL

m3

Titol 3

1 GR720001
TOTAL

Pàg.:
tn/m3, procedents d'excavació. (P - 67)

4 GBBVU107

6 G3L2U020

PRESSUPOST

TOTAL

Titol 3

01.02.05

593,44

Obra

01

Capítol

02

DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 2 PK 0+060 A 0+110

Titol 3

06

OBRES COMPLEMENTÀRIES

1 GB2AU503

m

Pressupost PC.MB-06045-C1

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2,
amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6
segons UNE-EN 1317-2, amb separadorr, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal

42,51

20,000

850,20

EUR

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

PRESSUPOST

Pàg.:

5

de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m (BMSNA4/T), elements de
fixació, material auxiliar i captafars, amb una alçaria de 750 mm, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi (P - 18)
2 GBB1U102

u

Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de costat, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 21)

143,96

1,000

m3

Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P 23)

218,57

3,450

754,07

4 GBBVU107

u

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P - 24)

203,15

2,000

406,30

5 GBBVU206

m

Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons
designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de
senyals de trànsit, col·locat (P - 25)

72,43

3,300

239,02

Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat (P - 20)

613,18

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció H1,
amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,02
segons UNE-EN 1317-2, amb separador, galvanitzada en calent,
incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2
m (BMSNC2/T), elements de fixació, material auxiliar i captafars, amb
una alçaria de 1200 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 19)

102,14

7 GB2AU521

u

m

1,000

20,000

2.042,80

u

Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 22)

150,17

1,000

150,17

9 G219U200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 3)

0,90

300,000

270,00

10 G9H1U612

t

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 15)

41,09

25,875

1.063,20

11 G9HA0010

t

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 16)

484,10

0,585

283,20

12 G9J1U325

m2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o
C60B3 TER, sobre ferm vell (P - 17)

0,45

175,000

78,75

13 GD57U115

m

Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 26)

22,32

50,000

1.116,00

Titol 3

8.010,85

Obra

01

Capítol

03

DESMUNT PK 0+200 A 0+290

Titol 3

01

TREBALLS PREVIS

m2

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

1,19

90,000

107,10

3 G21B1002

m

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o
BMSNR4, inclòs part proporcional de suports (P - 4)

4,06

90,000

365,40

4 G21B1007

m2

Desmuntatge de malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50 mm de
pas de malla i 2 mm de diàmetre, per a protecció de talussos, inclòs
part proporcional de corretja de formigó en coronació de desmunt i
subjectada al talús amb cables i picots d'ancoratge. (P - 5)

7,80

1.534,500

11.969,10

TOTAL

Titol 3

m2

13.618,80

01

Capítol

03

DESMUNT PK 0+200 A 0+290

Titol 3

02

ADEQUACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY

Pressupost PC.MB-06045-C1

1 G221U117

m3

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 8)

7,30

771,300

5.630,49

2 G221U210

m3

Retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
segons indicació de la Direcció d'Obra (P - 9)

1,14

77,130

87,93

3 G226U030

m3

Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 11)

1,62

617,040

999,60

4 G227U010

m3

Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de la pròpia obra,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació
de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat
sobre perfil teòric (P - 12)

2,82

32,400

91,37

5 GR3PU030

m3

Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
refinat manual dels talussos (P - 28)

18,60

172,800

3.214,08

6 I2R64I0

m3

Càrrega i trasnport de terres (codi 170504) a instal·lació autoritzada de
residus, amb camió de 12 t i teps d'espera per a càrrega a màquina,
amb un recorregut de més de 5 fins a 10 km; inclòs deposició
controlada a dipòsit controlat de residus de inerts amb una densitat 1.6
tn/m3, procedents d'excavació. (P - 67)

11,89

154,260

1.834,15

7 G226U020

m3

Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 10)

6,45

176,760

1.140,10

Titol 3

01.03.02

12.997,72

Obra

01

Capítol

03

DESMUNT PK 0+200 A 0+290

Titol 3

03

BIOENGINYERIA

Pressupost PC.MB-06045-C1

Pressupost PC.MB-06045-C1

1 GRI3U110

1 G219U040

01.03.01

Obra

TOTAL

01.02.06

6

613,18

8 GBB1U111

TOTAL

Pàg.:

2 G22DU170

143,96

3 GBBVU001

6 GB2AU583

PRESSUPOST

Demolició de paviment de mescla bituminosa (P - 2)

4,36

270,000

1.177,20
EUR

m2

Xarxa de iute amb un pes mínim de 500 g/m2, composada per fibres
de jute entrelligades per a protecció de talussos, fixada al terreny amb
grapes d'acer, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, materials
auxiliars i preparació de la superfície del terreny totalment col·locada
(P - 37)

7,14

1.188,000

8.482,32

EUR

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

PRESSUPOST
2 FRI2U1LO

TOTAL

m2

Titol 3

Pàg.:
Construcció d'un entramat Loricata T-9 de 4m de llarg i 2m alçada
(8m2). Estructura metàl.lica modular per a la consolidació de talussos,
que subjecta els troncs del frontal a manera d'entramat
i va ancorada al terreny, i amb la que es pot estabilitzar una amplada
de 4m de talús (8m² de superfície). (P - 1)

01
03

DESMUNT PK 0+200 A 0+290

Titol 3

04

HIDROSEMBRES

m2

Titol 3

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 36)

01

Pressupost PC.MB-06045-C1

03

DESMUNT PK 0+200 A 0+290

Titol 3

05

PLANTACIONS

3 GR66U303

TOTAL

u

u

Titol 3

Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de
2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 35)

5,92

Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll
de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250
cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 33)

5,76

Subministrament i plantació de ginesta i ginestell i similars de 80-100
cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mínim 4), en C-10 L, en clot de
plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 34)

27,46

26,000

11,000

01

m2

Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 50x70 mm de pas de malla i
2 mm de diàmetre, per a protecció de talussos, ancorada amb corretja
de formigó en coronació de desmunt i subjectada al talús amb cables i
picots d'ancoratge, inclòs part proporcional de corretja de formigó,
cables i picots d'ancoratje, totalment col·locada (P - 14)

11,98

1.188,000

14.232,24

3 GB2AU583

u

Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil tubulars de 120x55 mm cada 2 m, separadors, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat (P - 20)

613,18

1,000

613,18

4 GB2AU521

m

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció H1,
amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,02
segons UNE-EN 1317-2, amb separador, galvanitzada en calent,
incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 2
m (BMSNC2/T), elements de fixació, material auxiliar i captafars, amb
una alçaria de 1200 mm, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 19)

102,14

10,000

1.021,40

5 G219U200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 3)

0,90

540,000

486,00

6 G9H1U612

t

Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 15)

41,09

46,575

1.913,77

153,92

7 G9HA0010

t

Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 16)

484,10

1,053

509,76

8 G9J1U325

m2

Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o
C60B3 TER, sobre ferm vell (P - 17)

0,45

405,000

182,25

9 GD57U115

m

Cuneta de seguretat tipus STR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 26)

22,32

90,000

2.008,80

63,36

26,000

713,96

Titol 3

01.03.06
01

Capítol

04

ZONA PLANA PK 0+000 A 0+110

Titol 3

01

TREBALLS PREVIS

03

DESMUNT PK 0+200 A 0+290

Titol 3

06

OBRES COMPLEMENTÀRIES

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2,
amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6
segons UNE-EN 1317-2, amb separadorr, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal

42,51

80,000

Pressupost PC.MB-06045-C1

1 G219U040

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa (P - 2)

4,36

40,000

174,40

2 G21B1002

m

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o
BMSNR4, inclòs part proporcional de suports (P - 4)

4,06

6,000

24,36

TOTAL

Pressupost PC.MB-06045-C1

24.368,20

Obra

931,24

Capítol

m

550,44

8

2 G3L2U020

TOTAL

01.03.05

Obra

1 GB2AU503

396,000

Pàg.:
de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m (BMSNA4/T), elements de
fixació, material auxiliar i captafars, amb una alçaria de 750 mm, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi (P - 18)

550,44

Capítol

2 GR66U301

1,39

01.03.04

u

59.001,80

Pressupost PC.MB-06045-C1

Obra

1 GR6BU101

PRESSUPOST

67.484,12

Capítol

TOTAL

22,000

01.03.03

Obra

1 GR720001

2.681,90

7

Titol 3

01.04.01

198,76

Obra

01

Capítol

04

Pressupost PC.MB-06045-C1
ZONA PLANA PK 0+000 A 0+110

Titol 3

02

ADEQUACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY

3.400,80
1 GR226541
EUR

ha

Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m,
amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador

1.965,42

0,100

196,54
EUR

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

PRESSUPOST

Pàg.:

9

amb 3 braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un
pendent inferior al 25 % (P - 27)
2 GR3PU030

TOTAL

m3

Titol 3

Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
refinat manual dels talussos (P - 28)

01
04

ZONA PLANA PK 0+000 A 0+110

Titol 3

04

HIDROSEMBRES

m2

Titol 3

01

Pressupost PC.MB-06045-C1

04

ZONA PLANA PK 0+000 A 0+110

Titol 3

05

PLANTACIONS

3 GR66U301

4 GR62U101

TOTAL
Obra

Titol 3

u

u

u

u

Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel
mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra (P - 29)

5,92

Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus
o similar de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç
inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 32)

5,92

Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll
de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250
cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 33)

5,76

Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes
(h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 31)

5,88

01.04.05
01

04

ZONA PLANA PK 0+000 A 0+110

Titol 3

06

OBRES COMPLEMENTÀRIES

1.040,860

10

1 GB2AU503

m

1.446,80

TOTAL

Titol 3

Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb nivell de contenció N2,
amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,6
segons UNE-EN 1317-2, amb separadorr, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal
de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m (BMSNA4/T), elements de
fixació, material auxiliar i captafars, amb una alçaria de 750 mm, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi (P - 18)

42,51

6,000

01.04.06

255,06

255,06

Obra

01

Capítol

05

Pressupost PC.MB-06045-C1
SOTA VIADUCTE

Titol 3

02

ADEQUACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY

1.446,80

Capítol

2 GR66U201

1,39

01.04.04

Obra

1 GR61U201

Capítol

Pressupost PC.MB-06045-C1

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 36)

Pàg.:

5.808,04

6.004,58

Capítol

TOTAL

312,260

01.04.02

Obra

1 GR720001

18,60

PRESSUPOST

20,000

118,40

1 GR226541

ha

Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m,
amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador
amb 3 braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un
pendent inferior al 25 % (P - 27)

1.965,42

0,070

137,58

2 G221U210

m3

Retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
segons indicació de la Direcció d'Obra (P - 9)

1,14

92,550

105,51

3 GR3PU030

m3

Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
refinat manual dels talussos (P - 28)

18,60

407,670

7.582,66

TOTAL

58,000

343,36

Titol 3

01

Capítol

05

SOTA VIADUCTE

Titol 3

04

HIDROSEMBRES

m2

334,08

TOTAL

46,000

270,48

Titol 3

Pressupost PC.MB-06045-C1

EUR

Pressupost PC.MB-06045-C1

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 36)

1,39

1.358,910

01.05.04
01

Capítol

05

SOTA VIADUCTE

Titol 3

05

PLANTACIONS

u

1.888,88

1.888,88

Obra

1 GR62U101
1.066,32

7.825,75

Obra

1 GR720001
58,000

01.05.02

Pressupost PC.MB-06045-C1

Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes
(h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 31)

5,88

70,000

411,60

EUR

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET

PRESSUPOST
2 GR61U201

3 GR66U201

4 GR66U301

TOTAL

u

u

u

Titol 3

Pàg.:
Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel
mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra (P - 29)

5,92

Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus
o similar de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç
inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 32)

5,92

Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll
de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250
cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 33)

5,76

30,000

11
177,60

01
06

CARRETERA ANTIGA I ANTIC ABOCADOR

Titol 3

01

TREBALLS PREVIS

512,64

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa (P - 2)

4,36

3.328,000

14.510,08

m

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o
BMSNR4, inclòs part proporcional de suports (P - 4)

4,06

500,620

2.032,52

3 G21B3000

u

Desmuntatge de cartell d'obra de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i trasport a dipòsit controlat dels
materials resultants. (P - 6)

47,61

1,000

47,61

4 G21B3003

u

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions. (P - 7)

41,21

3,000

123,63

01.06.01
01

Capítol

06

CARRETERA ANTIGA I ANTIC ABOCADOR

Titol 3

02

ADEQUACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY

m3

Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 10)

6,45

665,660

4.293,51

2 GR3PU030

m3

Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
refinat manual dels talussos (P - 28)

18,60

1.080,580

20.098,79

01.06.02
Pressupost PC.MB-06045-C1

EUR

1,39

3.328,320

12

4.626,36

4.626,36

Obra

01

Capítol

06

CARRETERA ANTIGA I ANTIC ABOCADOR

Titol 3

05

PLANTACIONS

Pressupost PC.MB-06045-C1

1 GR62U101

u

Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 2 sabes
(h=12 a 40 cm, Ø coll de l'arrel mím. 3 mm) en AF mín. 250 cc i clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 31)

5,88

111,000

652,68

2 GR61U201

u

Subministrament i plantació de fagàcia de 2 sabes (Ø coll de l'arrel
mím. 3 mm) en AF 300 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra (P - 29)

5,92

60,000

355,20

3 GR61U601

u

Subministrament i plantació d'arbre caducifoli tipus Acer sp, Fraxinus
sp i Populus sp de 2 sabes (Ø del coll de l'arrel mímim 3 mm) en AF
mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 30)

6,45

30,000

193,50

4 GR66U201

u

Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus
o similar de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç
inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 32)

5,92

270,000

1.598,40

5 GR66U301

u

Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll
de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250
cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 33)

5,76

89,000

512,64

TOTAL
24.392,30

Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 36)
01.06.04

Pressupost PC.MB-06045-C1

1 G226U020

01

Titol 3

16.713,84

Obra

Obra

m2

Pressupost PC.MB-06045-C1

2 G21B1002

Titol 3

HIDROSEMBRES

532,80

1 G219U040

TOTAL

CARRETERA ANTIGA I ANTIC ABOCADOR

04

1.634,64

Capítol

Titol 3

06

Titol 3

TOTAL

89,000

Pàg.:

Capítol

1 GR720001
90,000

01.05.05

Obra

TOTAL

PRESSUPOST

Titol 3

01.06.05

3.312,42

Obra

01

Pressupost PC.MB-06045-C1

Capítol

07

SEGURETAT I SALUT

Titol 3

01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

EUR

MILLORA LOCAL. MESURES CORRECTORES AMBIENTALS B-402, PK 15+500 TRAM: LA POBLA DE LILLET
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Pàg.:

13

1 H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 38)

6,84

4,000

27,36

2 H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 40)

22,13

2,000

44,26

3 H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 41)

1,69

36,000

60,84

4 H145E003

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 43)

3,41

8,000

27,28

5 H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 42)

9,60

9,000

86,40

6 H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 46)

17,67

2,000

35,34

7 H1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 45)

20,22

4,000

80,88

7,94

4,000

31,76

8 H1461110

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 44)

9 H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar (P - 48)

27,11

4,000

108,44

10 H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 49)

18,06

4,000

72,24

11 H1487460

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 50)

7,32

4,000

29,28

12 H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 39)

7,14

2,000

14,28

13 H147D405

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 47)

603,25

2,000

1.206,50

TOTAL

Titol 3

01.07.01

1.824,86

Obra

01

Pressupost PC.MB-06045-C1

Capítol

07

SEGURETAT I SALUT

Titol 3

03

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

PRESSUPOST

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 52)

2,73

80,000

218,40

2 H153A9F1

u

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 53)

27,08

4,000

108,32

3 HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

53,66

2,000

107,32

4 H152J105

m

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

6,52

70,000

456,40

EUR
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5 HBBAC005

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 58)

32,22

2,000

64,44

6 HQUA2100

u

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 61)

110,72

2,000

221,44

7 HQUA3100

u

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 62)

73,81

3,000

221,43

TOTAL

Titol 3

01.07.03

1.397,75

Obra

01

Pressupost PC.MB-06045-C1

Capítol

07

SEGURETAT I SALUT

Titol 3

04

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 56)

3,14

30,000

94,20

2 HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 60)

54,14

2,000

108,28

3 H64Z1511

u

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m
de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per
a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i
amb el desmuntatge inclòs (P - 55)

472,22

1,000

472,22

4 HBBA1511

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 57)

20,49

1,000

20,49

TOTAL

Titol 3

01.07.04

695,19

Obra

01

Pressupost PC.MB-06045-C1

Capítol

07

SEGURETAT I SALUT

Titol 3

05

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 54)

2 HQUAP000

u

Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 63)

TOTAL

1 H152U000

Pàg.:

Titol 3

28,61

8,000

228,88

206,17

1,000

206,17

01.07.05

435,05

Obra

01

Pressupost PC.MB-06045-C1

Capítol

08

GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 3

01

RESIDUS NO ESPECIALS O INERTS

1 I2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 64)

22,56

3,027

68,29

2 I2R642E0

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 66)

28,07

3,027

84,97

3 I2RA8580

m3

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de

17,77

3,027

53,79

EUR
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Pàg.:
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Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 68)
TOTAL

Titol 3

01.08.01

207,05

Obra

01

Pressupost PC.MB-06045-C1

Capítol

08

GESTIÓ DE RESIDUS

Titol 3

02

RESIDUS ESPECIALS

1 I2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 64)

22,56

0,293

6,61

2 I2RA8E00

kg

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 69)

0,12

0,031

0,00

3 I2R540S0

m3

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 65)

82,89

0,293

24,29

TOTAL

Titol 3

01.08.02

30,90

Obra

01

Pressupost PC.MB-06045-C1

Capítol

09

PARTIDES ALÇADES

1 XPA000SV

TOTAL

Capítol

u

Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament, semaforització i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la
Direcció de l'Obra (P - 70)
01.09

4.000,00

1,000

4.000,00

4.000,00

EUR

4.6. PRESSUPOST GENERAL
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Pàg.:

1

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 1 PK 0+050 A 0+060
2.669,19

NIVELL 2: Capítol
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 1 PK 0+050 A 0+060
1,23

Capítol

01.02

DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 2 PK 0+060 A 0+110

Capítol

01.03

DESMUNT PK 0+200 A 0+290

15.808,03

Capítol

01.02

DESMUNT PK 0+000 A 0+110. ZONA 2 PK 0+060 A 0+110

119.950,52

Capítol

01.03

DESMUNT PK 0+200 A 0+290

7,31
55,43

Capítol

01.04

ZONA PLANA PK 0+000 A 0+110

8.971,52

Capítol

01.04

ZONA PLANA PK 0+000 A 0+110

Capítol

01.05

SOTA VIADUCTE

11.349,27

Capítol

01.05

SOTA VIADUCTE

Capítol

01.06

CARRETERA ANTIGA I ANTIC ABOCADOR

49.044,92

Capítol

01.06

CARRETERA ANTIGA I ANTIC ABOCADOR

Capítol

01.07

SEGURETAT I SALUT

4.352,85

Capítol

01.07

SEGURETAT I SALUT

Capítol

01.08

GESTIÓ DE RESIDUS

237,95

Capítol

01.08

GESTIÓ DE RESIDUS

0,11

Capítol

01.09

PARTIDES ALÇADES

4.000,00

Capítol

01.09

PARTIDES ALÇADES

1,85

Obra

01

Pressupost PC.MB-06045-C1

Obra

01

Pressupost PC.MB-06045-C1

216.384,25

4,15
5,24
22,67
2,01

100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
216.384,25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost PC.MB-06045-C1
216.384,25

NIVELL 1: Obra
%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost PC.MB-06045-C1
100,00

216.384,25

100,00

euros

euros
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