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1 OBJECTE DEL PROJECTE 

 
L’objecte del present projecte es connectar el carril bici existent paral·lel a la 
carretera BV–2411 amb el barri de Begues Parc per l’Avinguda de Sadurní.  El carril bici 
completarà la connexió entre el centre de Begues i el barri de Begues Parc. 
 
El projecte desenvolupa la proposta del document “Memòria valorada d’implantació 
de xarxa ciclable al barri de Begues Parc”, redactada per l’empresa AIM. Assessoria 
d’infraestructures i mobilitat, per encàrrec d’AMB. La proposta  és una solució mixta 
entre vorera compartida, carril bici segregat i carrer de convivència (Z30). 
 
Entre el carril bici existent i l’avda. Sadurní es proposa  una vorera compartida  i al llarg 
de  l’avda. Sadurní un carril bici segregat en sentit ascendent i carrer de convivència 
(Z30) en sentit descendent.  
 
 

2 TOPOGRAFIA 
 
Per la redacció del present projecte s’han utilitzat els plànols topogràfics existents del 
Institut Cartogràfic de Catalunya a escala 1:500, excepte en el tram que discorre junt 
a la carretera. 
 
En el tram junt a la carretera s’ha realitzat un aixecament topogràfic específic.  
 
 

3 PROPOSTA DE TRAÇAT 
 
Seguidament es descriu amb detall el traçat dels diferents trams començant pel carril 
bici actual. 
 
El carril bici actual es un camí asfaltat d’uns 3,15 m d’amplada  en el que queda 
senyalitzat un  carril bici d’uns 1,70 m d’ample i un pas per vianants d’uns 1,45 m. 
 
L’ample mínima recomanat  per una “vorera bici bidireccional” es de 2 metres segons 
indica el “Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya”.  En el present projecte 
adoptem aquesta amplada excepte en una tram d’uns 30 metres en que 
condicionants físics justifiquen disposar d'una amplada inferior. 
 
3.1 Tram Benzinera 
 
El tram inicial comença en el carril bici actual  i discorre durant uns 85 m per davant 
de la benzinera existent.   Es proposa una vorera compartida amb 1,45 m de pas per 
vianants,  2 metres de carril bici bidireccional i 0,30 m de marge fins el límit de la 
vorera.  La vorera actual té amplada variable entre uns 2,70 i 2,90 metres i la futura 
vorera s’ampliarà fins a 3,75 metres. 
 

 
 
 
No hi ha cap impediment per l’ampliació de la vorera en aquest tram ja que la 
benzinera està fora d’ús i el terreny ocupat es públic ja que la parcel·lació no 
comença fins a 8 metres del límit de la carretera i la  tanca del recinte de la 
benzinera, que va ser instal·lada per l’Ajuntament de Begues per raons de seguretat, 
es pot desplaçar. 
 
En aquest tram s’eliminaran els guals d’entrada i sortida de la benzinera donant 
continuïtat a la vorera compartida.  La reixa longitudinal de drenatge que es troba en 
el gual d’entrada es desplaçarà perquè quedi fora de la nova vorera. 
 
3.2 Tram davant mur de pedra existent 
 
Després de la benzinera hi ha un tram de 8,30 metres amb un mur de pedra de 
contenció del talús existent.  A l’inici  d’aquest  tram  la  vorera  té  sols  un  ample  de 
2,42 metres que es  va ampliant fins a 3,06 metres. 
 
La desitjable ampliació de la vorera per encabir un carril bici de doble sentit de 
circulació comportaria enderrocar el mur existent i construir-ne un altre enretirat i de 
major alçada.  No es considera justificat assolir el cost d’aquesta actuació donada la 
poca intensitat de trànsit.  Previsiblement, sols en contades ocasions coincidiran 
vianants i ciclistes en els dos sentits de circulació.  
 
Per això es proposa, en aquest tram, mantenir l’amplada i reordenar alguns elements 
existents per optimitzar al màxim l’escàs espai.  En concret es proposa: 
 

• Retirar l’arbre que es troba a la zona més estreta 
• Desplaçar uns metres el semàfor indicador de la presència pròxima d’un pas de 

vianants 
• Desplaçar uns metres dues senyals de trànsit (R-305 avançament prohibit i P-20 

pas de peatons). 
 
Pel desplaçament tan del semàfor com de les dues senyes de trànsit caldrà 
l’autorització del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.  
 
3.3 Tram amb nou mur d’escullera 
 
A continuació del mur de pedra existent es proposa retallar lleugerament el peu de 
talús  i construir un mur de contenció d’escullera de 2 metres d’alçada prolongació  
del mur actual.  
 
El tram del nou mur d’escullera tindrà una longitud de 41 metres.  En aquest tram 
l’amplada de la vorera anirà augmentant progressivament fina arribar a ser de 5,30 
metres.  
 



En aquest tram es proposa també: 
 

• Desplaçament de 3 fanals per disposar-los junt a la vorada. 
• Tractament dels escocells de 4 arbres amb formigó drenant per poder-hi 

caminar pel damunt sense impedir el reg. 
 

 
3.4 Tram parada Bus  
 
Després del nou mur d’escullera el terreny es força pla el que permet ampliar la vorera 
de forma que el nou carril bici de doble sentit passi pel darrera de la marquesina de la 
parada de Bus sense necessitat d’afectar-la. 
 
 
3.5 Tram creuament carrer Sotstinent Aguilar fins arribar a Avda. Sadurní 
 
Es proposa que el carril bici creui el carrer Sotstinent Aguilar en diagonal. No es 
possible arribar al pas de vianants ja que la vorera del carrer Sotstinent es massa 
estreta.  
 
Els carrils de circulació de l’Avda. Sadurní es reduiran a  2,90 m i es desplaçaran per  
encabir el carril bici segregat de sentit ascendent. 
 
Al variar la posició del carril ascendent de circulació de cotxes cal modificar el ramal 
de la rotonda que connecta els carrer Sotstinent amb l’Avda. Sadurní. Aquesta 
modificació permet alliberar part de la calçada on es disposarà el tram de carril bici 
de doble sentit de circulació entre el carrer Sotstinent i l’Avda. Sadurní.  
 
 
3.6 Tram Avda. Sadurní 
 
La calçada actual de l’Avda Sadurní té una amplada total d’uns 11,70 metres 
distribuïts en dos carrils d’uns 3,85 m i dues fileres d’aparcament en cordó, una a cada 
costat, de 2 metres d’amplada. 
 
En la nova distribució que es proposa els carrils de circulació es reduiran a 2,90 m 
d’amplada i es disposarà un carril bici segregat en sentit ascendent de 1,30 m 
d’ampla deixant un marge d’uns 60 cm fins la filera d’aparcament. 
 
Les línies de senyalització horitzontal per delimitar el carril bici seran discontinues ja que 
s’ha de permetre accedir a l’aparcament. 
 
El carril bici creua  l’avda de la Mediterrània i el carrer del Ebre junt als passos 
peatonals existents.  En aquestes zones es preveu ressaltar el carril mitjançant pintura 
color vermell i símbols bicicleta al terra. 
 
En sentit descendent s’adopta la solució ja prevista en la memòria valorada es a dir 

circulació compartida de bicicletes i cotxes i limitació de la velocitat de circulació a 
30 km/h.  
 
 
En el “Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya” s’indica que en condicions 
de baixa intensitat de trànsit (menys de 1.000 vehicles dia) i velocitats reduïdes ciclistes 
i automòbils poden compartir la calçada.  Es el cas de l’avda. Sadurní en la que s’ha 
previst la solució “carril de convivència Zona 30”. El pendent descendent del carrer 
facilita la circulació en carrils de convivència. 
 
S’han previst en aquest carril mesures de reducció de velocitat com es recomana en 
el Manual : limitació de la velocitat a 30 km/h i reducció de l’amplada dels carrils de 
circulació de cotxes a 2,90 m.   
 
Al punt baix de l’Avda. Sadurní, abans del pas de vianants previ a la rotonda de la BV-
2411, es disposarà una pas de bicicletes, color vermell per permetre la connexió del 
carril compartit amb el carril ciclable de doble sentit.   
 
 
 

4 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
4.1 Enderrocs i paviments 
 
En la  vorera  a ampliar del tram inicial hi haurà dos tipus de paviment,  panot en zona 
de vianants i capa asfàltica de rodament en el carril bici. 
 
Respecte del carril bici amb acabat asfàltic cal distingir 3 zones: 
 

• Zones que es troben damunt la vorera actual.  S’enderrocarà exclusivament el 
panot deixant la base de formigó damunt la qual s’estendrà la mescla asfàltica 
de rodament. 

 
• Zones que actualment no estan pavimentades.  En aquest cas s’excavarà la 

caixa del paviment fins a una profunditat de 35 cm per disposar posteriorment 
15 cm de tot-u, 15 cm de base de formigó (donant continuïtat a la base de 
formigó de la vorera existent) i 5 cm d’aglomerat asfàltic. 

 
• Zona dels actuals guals d’entrada i sortida a la benzinera. En aquests trams es 

disposarà directament la base de formigó sense excavació de caixa ja que el 
paviment actual ja està prou consolidat. 

 
Sols es contempla l’enderroc de panot i base en els guals que s’han d’executar en el 
traçat del carril bici (1 per salvar el desnivell entre vorera i calçada del carrer 
Sotstinent i els 4 guals previstos en el creuament de l’avinguda Mediterrània).  
 
En quant a la vorera amb acabat de panot per trànsit de vianants cal distingir 2 zones: 



 
 

• Zones situades en la vorera actual. Es deixarà el paviment existent de 9 peces tal 
i com està sense fer cap actuació. 

 
• Zones actualment no pavimentades.  S’excavarà caixa de 35 cm de profunditat 

disposant 15 cm de tot-u, 15 cm de base de formigó i peces de panot de 9 
peces com l’actual de gruix 4 cm col·locades amb morter. 

 
Les úniques zones previstes amb vorera de panot que actualment no estan 
pavimentades es troben a l’entorn de parada de bus existent i abans de creuar el 
carrer Sotstinent. 
 
 
4.2 Mur escullera  
 
Les dimensions del mur d’escullera queden definides en el plànol 8.1 Detalls. 
 
Es realitzarà inicialment l’excavació per a la fonamentació en trams de poca longitud 
per no desestabilitzar el talús i es col·locarà de forma immediata els blocs d’escullera 
de fonamentació reomplint el forats que quedin entre blocs amb formigó. 
 
Un cop construïda la fonamentació es construirà el mur de 70 cm de gruix disposant 
blocs d’escullera amb la cara exterior concertada. S’ha previst una inclinació de 1/10 
del parament del mur d’escullera. El mur s’ha previst de 2 metres d’alçada. 
 
Conforme baixi pujant el mur d’escullera s’anirà reomplint el trasdòs amb terres 
seleccionades de la pròpia excavació.  
 
 
4.3 Desplaçament de serveis i varis 
 
Pel desplaçament del 3 fanals existent s’ha previst disposar un pericó en la posició 
actual de cadascun dels fanals des d’on s’executarà una rasa amb dos tubs fins a la 
nova ubicació on es construiran nous daus de fonamentació.  S’estendrà aprofitant la 
canalització existent cable entre fanals. 
 
S’ha previst una partida alçada d’abonament íntegre per la legalització de la 
instal·lació.  Aquesta legalització, al no haver-hi increment de potència, consistirà 
exclusivament en documentar la modificació de l’enllumenat aportant butlletins i la 
documentació justificativa necessària que requerirà l’entitat responsable de la 
instal·lació d’enllumenat en la propera inspecció periòdica. 
 
 
Pel desplaçament del semàfor s’ha previst una partida alçada a justificar entenent 
que aquesta actuació que requereix el consentiment del Servei Territorial de 
Carreteres l’haurà d’executar una empresa especialitzada que facilitarà el cost  

 
 
atenent al cablejat necessari en funció de la situació del regulador i altres 
circumstàncies. 
 
 
Es proposa  disposar una tanca junt a la vorada per protegir els vianants i bicicletes en 
el traçat paral·lel a la BV-2411 per atendre el requeriment de l’informe previ de 
Carreteres de data desembre de 2016.  S’ha previst mòduls de 1,90 m de longitud del 
tipus Universal max de 110 cm d’alçada amb travesser horitzontal intermedi, deixant 
una separació entre mòduls d’uns 50 cm 
S’ha previst desplaçar la reixa de drenatge existent en el gual d’entrada de la 
benzinera allunyant-la de la carretera perquè no afecti al traçat del nou carril bici i 
atendre el comentari de l’informe previ de Carreteres. 
 
La reixa actual es de 18 metres.  La reixa desplaçada s’ha previst de 4 metres, longitud 
que es considera suficient per la conca a drenar.  La nova reixa s’ha ubicat en el punt 
baix i s’ha previst un tub de connexió que haurà d’arribar al punt, a localitzar en obra, 
on es trobi el tub de desguàs de la reixa actual. 
 
Es preveu tractar 5 escocells dels arbres existents amb formigó drenant per permetre el 
trànsit de vianants  sense perjudicar els arbres.  L’actuació consistirà en rebaix de terres 
fins a una profunditat d’uns 15 cm, col·locació de geotèxtil, estesa d’uns 8 cm de 
grava 14/20, col·locació d’anell protector del tronc i estesa d’uns 7 cm de formigó 
drenant. S’haurà de mantenir un bon curat en reg freqüent durant  4 dies. 
 
 
4.4 Reparació carril ciclable actual 
 
Es preveu la realització d’actuacions puntuals de reparació del carril bici existent en 
alguns trams deteriorats.  La actuació consistirà  en l’enderroc de zones deteriorades  
de paviment asfàltic, previ tall amb disc, excavació de caixa, estesa de base de tot-u 
i capa de rodament de mescla asfàltica. 
 
 
4.5 Senyalització 
 
En el plànol 3.1 “Planta proposta” es troba indicada la senyalització horitzontal i 
vertical prevista al llarg del traçat. 
 
S’utilitzarà pintura plàstica de dos components en les zones on el desgast pot ser 
superior (creuament carrers, etc.) i pintura acrílica en zones de menys desgast (com 
illetes o línia separació sentits de circulació). 
 
En el plànol 4.1 “Planta enderrocs i esborrat de línies i símbols” s’indica la senyalització 
horitzontal existent que caldrà esborrar mitjançant fressat. 
 



 
 

5 OCUPACIÓ DE TERRENYS 
 
Les obres discorren per terrenys públics. 
 
En la zona de l’antiga benzinera la parcel·lació comença a 8 metres del límit de la 
carretera i per tan l’ampliació de la vorera actual que es proposa en aqueta zona 
ocupa sols terrenys públics. 
 
 
En l’annex 5  “Terrenys ocupats” s’inclou copia del plànol de Parcel·lari del Barri de 
Begues Parc en l’àmbit de la benzinera.   
 

6 CONTROL DE QUALITAT 
 
Les despeses de  control  de qualitat  del present  projecte  correran  a  càrrec  del 
Contractista fins al límit de l’1,5 % del pressupost d’execució material de les obres. 
 
 

7 GESTIÓ RESIDUS 
 
A l’annex 2 es troba l’estudi de gestió de residus. 
 
 

8 ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
 
L’Estudi de Seguretat i Salut del present projecte es troba en l’Annex 3 
 
 

9 TERMINI EXECUCIO 
 
S’ha previst un termini d’execució de les obres de dos (2) mesos. 
 
 

10 DECLARACIO OBRA COMPLETA 
 
El present projecte de via ciclable fa referència a una obra completa susceptible de 
ser lliurada a l’ús general. El projecte conté els elements necessaris per a la utilització 
correcte de l’obra i està subjecta a les instruccions tècniques de compliment 
obligatori. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

11 PRESSUPOST 
 
EL Pressupost de les obres és el següent: 
 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL            67.139,35  € 
Benefici Industrial    (6 %)    4.028,36 € 
Despeses Generals (13 %)    8.728,12 € 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA SENSE IVA 79.895,83  € 
IVA( 21,00%)  16.778,12 € 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA IVA INCLÒS 96.673,95 € 
 
 

 

 
       Maig 2019 
 

             
                                
 
      Jose Mª. Sant Vilella 
      Enginyer de camins c. i p. 
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ANNEX 01:  CÀLCUL MUR ESCULLERA 
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1.  OBJECTE 

 
L’objecte del present annex és calcular el mur d’escullera pel sosteniment de terres junt a la carretera BV-2411 en el tram 
posterior al gual de sortida de la benzinera existent fora d’ús. Actualment hi ha ja construÏt un mur d’escollera d’uns 8 metres de 
longitud. Es continuarà el mur d’escullera retallant lleugerament el talús existent per ampliar la vorera per on discorrerà la via 
ciclable, 
 
 
 
2. BASES DE CÀLCUL 

 
2.1. NORMATIVA APLICABLE 

 
Els càlculs realitzats per al dimensionament de murs d’escollera s’han realitzat en base a les les “Recomendaciones para el 
diseño de muros de escollera en obras de carreteras” del Ministeri de Foment, Direcció General de Carreteres. 
 
 
2.2. MODEL DE CÀLCUL 

 
Els paràmetres de càlcul adoptats per al disseny dels murs de contenció són els següents. 
 
a) S’utilitza el següent model de càlcul i dimensionat. 

 
 

2.2.1. Paràmetres de càlcul 

 
 
Els talussos actuals segons aixecament topografic realitzat son d’uns 45 graus. Per tan, si el talús es estable amb aquesta 
inclinació l’angle de fregament del terreny haría de ser també d’uns 45 graus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
No obstant, els càlculs de comprovació del mur d’escullera projectat s’han realitzat amb angle de talús 30 graus i angle de 
fregament de les terres també de 30 graus paràmetres del costat de la seguretat.  
 
 

 

S’indiquen en la següent taula els paràmetres de càlcul considerats: 
 
Coeficient de fregament d’escullera: tgφE  = 1.5 

Angle fregament terra: φT =  30º 

Angle de fregament sabata-terra: φTZ =  30º 

Angle del talús de terra: β = 30º 

Angle de fregament terra-mur: d = 20° 

   
Densitat aparent terra: γT (Kg/m

3
) = 1900 kg/m³ 

Densitat aparent del mur escullera: γE (Kg/m
3
) = 1900 kg/m³ 

 

 

 

 

2.2.2. Coeficients d’empenta  

 
El coeficient d’empenta actiu sobre un mur amb inclinació de l’extradós, a (mesurat des de la horitzontal) inclinació de terres, ß 

(mesurat des de la horitzontal), angle de fregament intern efectiu del terreny, Ø, i angle de fregament terres-mur, d, és 

determinen amb les expressions: 
 

 

KaH = 
sin²(Ø + a) 

sin² a · [ 1 +√ (
sin(d + Ø) · sin(Ø - ß) 

) ]² 
  cos(a - d) · cos(a + ß) 

KaV = KaH · cot (a - d)   

Ka = √ (KaH² + KaV²)    

 
 
En el nostre cas resulta ser: 
 

a: 101,310° = 1,76819189 rad 

ß: 25° = 0,43633231 rad 

d: 16,6667° = 0,29088821 rad 

ØT: 25° = 0,43633231 rad 

 
 

 
 
2.3. RESULTATS 

 
A continuació s’adjunta llistat de resultats i el final els coeficients d’esllavisament i vol resultants, superiors a 1,5 i 2 
respectivament. 
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ANNEX 02:  JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



 



Carril ciclable Begues Park

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/05/19 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 25,26000 €

A0121000 h Oficial 1a 23,85000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,85000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,65000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,65000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,85000 €

A013H000 h Ajudant electricista 21,14000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,17000 €

A0140000 h Manobre 19,91000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,59000 €

Carril ciclable Begues Park

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/05/19 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 70,63000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48000 €

C1105A20 h Retroexcavadora mitjana, pneumàtics. 28,85000 €

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 89,49000 €

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 123,13000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 73,78000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 89,49000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 85,58000 €

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 150,65000 €

C13124C7 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb pinça manipuladora de pedra 165,71000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,90000 €

C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 64,01000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 59,15000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 67,39000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,53000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 48,59000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,91000 €

C1503000 h Camió grua 45,42000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 39,24000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 155,18000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,77000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 61,61000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,77000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 34,77000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 26,59000 €

C1B0V100 h Màquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual 14,48000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,41000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,63000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,04000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 16,68000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 15,88000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 17,47000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,95000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 15,83000 €

B0441800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 800 a 1200 kg de pes 13,73000 €

B0442700 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes 11,82000 €

B0442800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes 12,36000 €

B0442G00 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària sense classificar 9,13000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €

B060U100 m3 Formigó de 10 N/mm2 de resistència a compressió. 53,00000 €

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 56,00000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, inclòs transport a l'obra 60,00000 €

B060U440 m3 Formigó HA-25/F/20/IIa, inclòs transport a l'obra 66,00000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,04000 €

B064C26B m3 Formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

76,89000 €

B0654000 m3 Formigó HA-25/B/12/IIIa 68,00000 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

57,61000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,80000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,93000 €

B071M003 m3 Morter de ciment Portland classe M-2,5 (2,5 N/mm²) segons norma UNE-EN 998-2 70,00000 €

B071M005 m3 Morter de ciment Portland classe M-5 (5 N/mm²) segons norma UNE-EN 998-2 81,97000 €

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 2.7 mm 2,22000 €

B0F1IA00 u Maó massís de 30x15x9 centímetres. 0,13000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

19,50000 €

B44Z501A 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

0,96000 €

B6A7SA11 m Tanca de separació de zones de vianants de perfils d'acer inoxidable polits i abrillantats de >300 a
<=400 mmd'alçària, per a ancorar al terreny amb pletina metàl·lica

115,13000 €

B6A7SA1V u Modul tanca Universo max 1900x1100 40,00000 €

B6AZ3134 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2.35 m 10,22000 €
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B6AZA164 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 2.35 m

39,96000 €

B96512D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

4,36000 €

B9652AD0 m Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9
de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

6,40000 €

B9661AJ0 m Vorada corba de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9
de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

42,40000 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 0,94000 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7,18000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,30000 €

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

52,79000 €

B9S2IA22 m3 Formigó porós per a paviments tipus Hydromedia Infraestructuras 128,00000 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 1,78000 €

BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 1,78000 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,10000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,43000 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 1,12000 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,22000 €

BBM12604 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3

68,52000 €

BBMZ1A20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical 7,30000 €

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

75,00000 €

BD5ZIA05 u Reixa quadrats de fosa dúctil de 980x490x70mm, D-400 79,00000 €

BD5ZIA26 u Reixa de fosa dúctil tipus RP70 ó RV70 casa Benito, o similar. De 700x700x35mm 140,00000 €

BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

6,82000 €

BDKZC240 u Marc de 40x40cm amb tapa de pas lliure 30x30 cm, de fosa dúctil C-250 44,00000 €

BG15IA10 u Caixa de derivació IP55 tipus CM-101 (casa CLAVED) o equivalent 13,00000 €

BG22T090 m Tub corrugat PE Ø90mm de doble capa per a instal·lacions elèctriques incloent fil guia 2,00000 €

BG31C406 m Cable de coure 4x6 mm2 RVFV-0.6/1 KV. 5,60000 €

BG31C410 m Cable de coure 4x10 mm2 RVFV-0.6/1 Kv 8,90000 €

BG31C416 m Cable de coure 4x16 mm2 RVFV-0.6/1 Kv 13,90000 €

BG31CU16 m Conductor de coure aïllat 16mm² encamisat amb corrugat de protecció 2,19000 €

BG38CN35 m Conductor de coure nu de 35 mm2 3,70000 €

BGD23340 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0.45 m2 de superfície i de 2.5 mm de
gruix

46,93000 €

BGDZIA05 u Motlle per a soldadura aluminotèrmica 86,00000 €

BGDZIA06 u Cartutx per a soldadura aluminotèrmica 5,98000 €

BHM11IA5 u Columna de 5 metres d'alçada d'acer galvanitzada 162,86000 €

BHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta

158,46000 €
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BHN8UF01 u Tractament anticorrosió tipus Rilsan (o equivalent) al peu de suport del punt de llum 155,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,05000 €

BITPP005 m Banda de senyalització de PE o PVC 15 cm d'amplada i 0,1 mm de gruix com a mínim 0,02000 €

BITPP200 m Tub protecció de cables de polietilé corrugat de doble paret  Ø200mm 7,60000 €

BITPP250 m Tub PE-250 20,00000 €
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D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 70,80000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,59000 = 18,53100

Subtotal: 18,53100 18,53100

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,77000 = 1,24650

Subtotal: 1,24650 1,24650

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,95000 = 24,72250

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 15,88000 = 10,32200

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,63000 = 0,29340

Subtotal: 50,83290 50,83290

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18531

COST DIRECTE 70,79571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,79571

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 79,90000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 20,59000 = 22,64900

Subtotal: 22,64900 22,64900

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,71000 = 1,02600

Subtotal: 1,02600 1,02600

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,95000 = 24,72250

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 15,88000 = 10,32200

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,63000 = 0,29340

Subtotal: 55,99790 55,99790
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22649

COST DIRECTE 79,89939

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,89939

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 82,48000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 20,59000 = 22,64900

Subtotal: 22,64900 22,64900

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,71000 = 1,02600

Subtotal: 1,02600 1,02600

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,63000 = 0,29340

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 103,30000 = 23,24250

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 15,88000 = 10,32200

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,95000 = 24,72250

Subtotal: 58,58040 58,58040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22649

COST DIRECTE 82,48189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,48189

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 158,13000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,59000 = 21,61950

Subtotal: 21,61950 21,61950

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975

Subtotal: 1,23975 1,23975

Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,04000 = 26,07120

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600
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Subtotal: 135,05720 135,05720

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21620

COST DIRECTE 158,13265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,13265

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 127,97000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,59000 = 21,61950

Subtotal: 21,61950 21,61950

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975

Subtotal: 1,23975 1,23975

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 17,04000 = 23,51520

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,22000 = 41,80000

Subtotal: 104,89520 104,89520

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21620

COST DIRECTE 127,97065

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,97065



Carril ciclable Begues Park

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 22/05/19 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

EBA24337 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 40 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 4,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,060 /R x 23,85000 = 1,43100

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 19,91000 = 1,19460

Subtotal: 2,62560 2,62560

Materials

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,204      x 1,12000 = 0,22848

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,408      x 3,10000 = 1,26480

Subtotal: 1,49328 1,49328

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03938

COST DIRECTE 4,15826
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,15826

EBA25337 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 4,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 19,91000 = 1,39370

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 23,85000 = 1,66950

Subtotal: 3,06320 3,06320

Materials

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,1359      x 1,12000 = 0,15221

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,2717      x 3,10000 = 0,84227

Subtotal: 0,99448 0,99448

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04595

COST DIRECTE 4,10363
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,10363

P-1 EBA31337 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans
manuals

Rend.: 1,000 17,34 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,91000 = 6,96850

A0121000 h Oficial 1a 0,270 /R x 23,85000 = 6,43950

Subtotal: 13,40800 13,40800

Materials

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,510      x 1,12000 = 0,57120

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,020      x 3,10000 = 3,16200

Subtotal: 3,73320 3,73320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20112

COST DIRECTE 17,34232
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,34232

F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 20,59000 = 2,05900

Subtotal: 2,05900 2,05900

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,90000 = 1,22160

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 15,65000 = 0,78250

Subtotal: 2,00410 2,00410

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03089

COST DIRECTE 4,09399
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,09399

P-2 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,134 /R x 20,59000 = 2,75906

Subtotal: 2,75906 2,75906

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,067 /R x 15,65000 = 1,04855

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,90000 = 1,22160

Subtotal: 2,27015 2,27015
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04139

COST DIRECTE 5,07060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,07060

P-3 F2194H21 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
morter, profunditat fins a 6 cm , de fins a 2 m
d'amplària, amb compressor amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 4,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 20,59000 = 2,05900

Subtotal: 2,05900 2,05900

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 15,65000 = 0,78250

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,90000 = 1,22160

Subtotal: 2,00410 2,00410

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03089

COST DIRECTE 4,09399
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,09399

P-4 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 19,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,558 /R x 20,59000 = 11,48922

Subtotal: 11,48922 11,48922

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,279 /R x 15,65000 = 4,36635

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,066 /R x 50,90000 = 3,35940

Subtotal: 7,72575 7,72575

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17234

COST DIRECTE 19,38731
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,38731

P-5 F2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 4,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,055 /R x 64,48000 = 3,54640

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,011 /R x 50,90000 = 0,55990

Subtotal: 4,10630 4,10630
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,10630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,10630

P-6 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 4,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 20,59000 = 3,08850

Subtotal: 3,08850 3,08850

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 8,77000 = 1,31550

Subtotal: 1,31550 1,31550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04633

COST DIRECTE 4,45033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,45033

P-7 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Rend.: 1,000 6,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,051 /R x 85,58000 = 4,36458

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

0,021 /R x 89,49000 = 1,87929

Subtotal: 6,24387 6,24387

COST DIRECTE 6,24387
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,24387

P-8 F2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 8,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 19,91000 = 0,39820

Subtotal: 0,39820 0,39820

Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0528 /R x 150,65000 = 7,95432

Subtotal: 7,95432 7,95432
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00597

COST DIRECTE 8,35849
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,35849

F2226223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny no classificat, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 9,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 19,91000 = 0,39820

Subtotal: 0,39820 0,39820

Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0591 /R x 150,65000 = 8,90342

Subtotal: 8,90342 8,90342

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00597

COST DIRECTE 9,30759
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,30759

P-9 F222H223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 38,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,91000 = 1,99100

Subtotal: 1,99100 1,99100

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,300 /R x 50,90000 = 15,27000

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,300 /R x 70,63000 = 21,18900

Subtotal: 36,45900 36,45900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02987

COST DIRECTE 38,47987
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,47987

P-10 F223EP02 m Execució completa de rasa de 50x60cm en vorera per
a col.locació de dos cables d'enllumenat, incloent els
següents treballs: esbrossada o enderroc de paviment
segons correspongui, excavació, subministrament i
col.locació de sorra (de 30cm d'espessor),
subministrament i col.locació de dos tubs corrugats
flexibles de PE Ø90mm de color vermell unit amb
maniguet reblert i piconat al 95% del PM,
subministrament i col·locació de cinta de senyalització
segons normes de companyia, i càrrega i transport a
l'abocador de tots els productes de rebuig.

Rend.: 1,000 19,67 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,090 /R x 25,26000 = 2,27340

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,85000 = 2,38500

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,91000 = 1,99100

Subtotal: 6,64940 6,64940

Maquinària

C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,100 /R x 64,01000 = 6,40100

Subtotal: 6,40100 6,40100

Materials

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,150      x 17,47000 = 2,62050

BG22T090 m Tub corrugat PE Ø90mm de doble capa per a
instal·lacions elèctriques incloent fil guia

2,000      x 2,00000 = 4,00000

Subtotal: 6,62050 6,62050

COST DIRECTE 19,67090
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,67090

P-11 F223SU1T m Execució completa de rasa de 70x120cm per
instal·lar un tub de polietilè de paret estructurada
Ø250 PE per connexió de nova reixa interceptora
amb desguàs de reixa actual a eliminar. Incloent els
següents treballs: excavació i repàs del fons de la
rasa, subministrament i col.locació de 1 tub de PE
Ø250mm de diàmetre rebliment amb formigó fins 10
cm damunt tub reblert i piconat de la rasa al 95% del
PM amb material adequat, i càrrega i transport a
l'abocador de tots els productes de rebuig.

Rend.: 1,000 52,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,26000 = 0,25260

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,91000 = 9,95500

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,85000 = 11,92500

Subtotal: 22,13260 22,13260

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 64,48000 = 3,86880

Subtotal: 3,86880 3,86880

Materials

BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 6,82000 = 6,95640

B060U310 m3 Formigó HM-20, inclòs transport a l'obra 0,320      x 60,00000 = 19,20000

Subtotal: 26,15640 26,15640
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COST DIRECTE 52,15780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,15780

P-12 F226170F m3 Terraplenat intrados escullera amb material adequat
de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 90 % del PM

Rend.: 1,000 5,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 67,39000 = 3,36950

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 89,49000 = 2,32674

Subtotal: 5,69624 5,69624

COST DIRECTE 5,69624
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,69624

P-13 F2R35035 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km. Mesurat sobre pefil

Rend.: 1,000 2,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,090 /R x 32,53000 = 2,92770

Subtotal: 2,92770 2,92770

COST DIRECTE 2,92770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,92770

P-14 F2R542A5 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km. Mesurat sobre perfil

Rend.: 1,000 2,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,058 /R x 48,59000 = 2,81822

Subtotal: 2,81822 2,81822

COST DIRECTE 2,81822
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,81822

P-15 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Mesuart sobre
perfil

Rend.: 1,000 19,50 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 19,50000 = 19,50000

Subtotal: 19,50000 19,50000

COST DIRECTE 19,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,50000

F3J2181C m3 Escullera amb blocs de pedra granítica de 800 a 1200
kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la
cara exterior concertada

Rend.: 1,000 103,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,375 /R x 23,85000 = 8,94375

Subtotal: 8,94375 8,94375

Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,5532 /R x 123,13000 = 68,11552

Subtotal: 68,11552 68,11552

Materials

B0441800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 800 a 1200 kg de pes

1,925      x 13,73000 = 26,43025

Subtotal: 26,43025 26,43025

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13416

COST DIRECTE 103,62368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,62368

P-16 F3J2271C m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800
kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la
cara exterior concertada

Rend.: 1,000 93,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,375 /R x 23,85000 = 8,94375

Subtotal: 8,94375 8,94375

Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,5399 /R x 123,13000 = 66,47789

Subtotal: 66,47789 66,47789

Materials

B0442700 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària de 400 a 800 kg de pes

1,540      x 11,82000 = 18,20280

Subtotal: 18,20280 18,20280
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13416

COST DIRECTE 93,75860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,75860

P-17 F3J227EH m3 Fonamentació mur escullera amb blocs de pedra
calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora incloent reblert de forats existents en els
blocs amb formigó HM-20/P/40/I

Rend.: 1,000 109,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,375 /R x 23,85000 = 8,94375

Subtotal: 8,94375 8,94375

Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,5399 /R x 123,13000 = 66,47789

Subtotal: 66,47789 66,47789

Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,275      x 58,04000 = 15,96100

B0442700 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària de 400 a 800 kg de pes

1,540      x 11,82000 = 18,20280

Subtotal: 34,16380 34,16380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13416

COST DIRECTE 109,71960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,71960

F3J2281C m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200
kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la
cara exterior concertada

Rend.: 1,000 96,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,375 /R x 23,85000 = 8,94375

Subtotal: 8,94375 8,94375

Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,5532 /R x 123,13000 = 68,11552

Subtotal: 68,11552 68,11552

Materials

B0442800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària de 800 a 1200 kg de pes

1,540      x 12,36000 = 19,03440

Subtotal: 19,03440 19,03440
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13416

COST DIRECTE 96,22783
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,22783

F3J22G1C m3 Escullera amb blocs de pedra calcària sense
classificar, col·locats amb pala carregadora, amb la
cara exterior concertada

Rend.: 1,000 77,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,375 /R x 23,85000 = 8,94375

Subtotal: 8,94375 8,94375

Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,4426 /R x 123,13000 = 54,49734

Subtotal: 54,49734 54,49734

Materials

B0442G00 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària sense classificar

1,540      x 9,13000 = 14,06020

Subtotal: 14,06020 14,06020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13416

COST DIRECTE 77,63545
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,63545

F6A19400 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de
pas de malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm, pals de tub
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i part proporcional de pals per
a punts singulars

Rend.: 1,000 18,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 21,17000 = 2,11700

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 23,85000 = 2,38500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

Subtotal: 6,96700 6,96700

Materials

B6AZA164 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2.35
m

0,067      x 39,96000 = 2,67732

B6AZ3134 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre
50 mm i d'alçària 2.35 m

0,340      x 10,22000 = 3,47480

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 50 mm de pas de malla i de D 2.7 mm

2,000      x 2,22000 = 4,44000

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0154      x 79,89939 = 1,23045
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Subtotal: 11,82257 11,82257

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10451

COST DIRECTE 18,89408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,89408

P-18 F6A1940D m Desmuntatge i col·locació en la nova posició de la
tanca que envolta la benzinera, tanca de 2 m
d'alçada de reixat metàl·lica amb pals de tub
galvanitzat col·locats cada 3 m. Inclou daus de
formigó en la nova posició

Rend.: 1,000 15,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 23,85000 = 4,77000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 21,17000 = 4,23400

Subtotal: 13,93400 13,93400

Materials

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0154      x 79,89939 = 1,23045

Subtotal: 1,23045 1,23045

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20901

COST DIRECTE 15,37346
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,37346

P-19 F6A7ARB PA Abonament integre per retirada d'arbre i càrrega i
transport a abocador

Rend.: 1,000 47,68 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-20 F6A7LEG PA Abonament integre per legalització modificació
instal·lació d'enllumenat

Rend.: 1,000 250,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-21 F6A7PSEM PA A justificar per desplaçament semàfor existent de 2
focus i el cablejat desde el regulador

Rend.: 1,000 1.800,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-22 F6A7PTAP PA Abonament integre per ajust de totes les tapes a la
cota de la rasant del nou paviment

Rend.: 1,000 300,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-23 F6A7PTIM PA Abonament integre per ajust de totes les tapes a la
cota de la rasant del nou paviment

Rend.: 1,000 3.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

F6A7SA11 m Tanca de separació de zones de vianants de perfils
d'acer inoxidable polits i abrillantats de >300 a <=400
mm d'alçària, ancorada al suport amb pletina
metàl·lica

Rend.: 1,000 128,73 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 21,17000 = 8,46800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

Subtotal: 13,39800 13,39800

Materials

B6A7SA11 m Tanca de separació de zones de vianants de perfils
d'acer inoxidable polits i abrillantats de >300 a <=400
mmd'alçària, per a ancorar al terreny amb pletina
metàl·lica

1,000      x 115,13000 = 115,13000

Subtotal: 115,13000 115,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20097

COST DIRECTE 128,72897
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,72897

P-24 F6A7SA1V u Mòdul de barana tipus ADO Universo de 1900 mm
d'amplada i 1100 mm d'alçada constituit per tub
d'acer galvanotzat senzimir en calent de 48 mm de
diàmetre amb travesser horitzontal superior unit en
corba en els 2 muntants laterals i travesser intermedi.
Inclos dau formigó per empotrar 20 cm

Rend.: 1,000 56,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 21,17000 = 7,40950

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

Subtotal: 12,33950 12,33950

Materials

B0654000 m3 Formigó HA-25/B/12/IIIa 0,060      x 68,00000 = 4,08000

B6A7SA1V u Modul tanca Universo max 1900x1100 1,000      x 40,00000 = 40,00000

Subtotal: 44,08000 44,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18509

COST DIRECTE 56,60459
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,60459

P-25 F6A7VAR PA Abonament integre per retirada de 15 esferes de
formigó i banc que es troben entre l'entrrada i sortida
de l'antiga benzinera incloent i càrrega i transport a
abocador o dipòsit municipal

Rend.: 1,000 100,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-26 F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 100% del PM

Rend.: 1,000 26,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,91000 = 0,99550

Subtotal: 0,99550 0,99550

Maquinària
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C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,91000 = 1,07275

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 59,15000 = 2,07025

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,060 /R x 67,39000 = 4,04340

Subtotal: 7,18640 7,18640

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 15,83000 = 18,20450

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,63000 = 0,08150

Subtotal: 18,28600 18,28600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01493

COST DIRECTE 26,48283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,48283

P-27 F936NM31 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/B/40, abocat mitjançant bombeig amb estesa
i piconatge manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 93,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,91000 = 7,96400

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,133 /R x 23,85000 = 3,17205

Subtotal: 11,13605 11,13605

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,133 /R x 155,18000 = 20,63894

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 4,41000 = 0,58653

Subtotal: 21,22547 21,22547

Materials

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

1,050      x 57,61000 = 60,49050

Subtotal: 60,49050 60,49050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16704

COST DIRECTE 93,01906
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,01906

P-28 F96512DH m Vorada recta o corba de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 25,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 19,91000 = 9,55680
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 23,85000 = 5,24700

Subtotal: 14,80380 14,80380

Materials

B96512D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 4,36000 = 4,57800

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,099      x 57,13000 = 5,65587

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 30,93000 = 0,06495

Subtotal: 10,29882 10,29882

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22206

COST DIRECTE 25,32468
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,32468

F9652ADD m Vorada recta de formigó amb ratllat superior,
monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9
de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 29,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,260 /R x 23,85000 = 6,20100

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 19,91000 = 9,55680

Subtotal: 15,75780 15,75780

Materials

B9652AD0 m Vorada recta de formigó amb ratllat superior,
monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9
de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

1,050      x 6,40000 = 6,72000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1221      x 57,13000 = 6,97557

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032      x 30,93000 = 0,09898

Subtotal: 13,79455 13,79455

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23637

COST DIRECTE 29,78872
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,78872
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P-29 F9661AJD m Vorada corba de formigó amb ratllat superior,
monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9
de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 69,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,320 /R x 23,85000 = 7,63200

A0140000 h Manobre 0,506 /R x 19,91000 = 10,07446

Subtotal: 17,70646 17,70646

Materials

B9661AJ0 m Vorada corba de formigó amb ratllat superior,
monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9
de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

1,050      x 42,40000 = 44,52000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0042      x 30,93000 = 0,12991

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1221      x 57,13000 = 6,97557

Subtotal: 51,62548 51,62548

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26560

COST DIRECTE 69,59754
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,59754

P-30 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Rend.: 1,000 11,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,210 /R x 23,85000 = 5,00850

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 19,91000 = 1,39370

Subtotal: 6,40220 6,40220

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,070 /R x 1,42000 = 0,09940

Subtotal: 0,09940 0,09940

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0126      x 33,80000 = 0,42588

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 160,16000 = 0,16016

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,050      x 0,94000 = 4,74700

Subtotal: 5,33304 5,33304
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09603

COST DIRECTE 11,93067
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,93067

F9E1311N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 36,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 23,85000 = 14,31000

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 19,91000 = 9,35770

Subtotal: 23,66770 23,66770

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,63000 = 0,00163

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 16,68000 = 0,74893

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 7,18000 = 7,32360

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 127,97065 = 4,03108

Subtotal: 12,42547 12,42547

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35502

COST DIRECTE 36,44819
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,44819

P-31 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 34,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 19,91000 = 8,76040

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 23,85000 = 13,83300

Subtotal: 22,59340 22,59340

Materials

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,30000 = 6,42600

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,63000 = 0,00163

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 158,13265 = 4,98118

Subtotal: 11,72904 11,72904
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33890

COST DIRECTE 34,66134
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,66134

F9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 36,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 23,85000 = 14,31000

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 19,91000 = 9,35770

Subtotal: 23,66770 23,66770

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 16,68000 = 0,74893

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,30000 = 6,42600

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,63000 = 0,00163

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 158,13265 = 4,98118

Subtotal: 12,47797 12,47797

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35502

COST DIRECTE 36,50069
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,50069

F9E1321N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 35,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 19,91000 = 9,35770

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 23,85000 = 14,31000

Subtotal: 23,66770 23,66770

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 16,68000 = 0,74893

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,30000 = 6,42600

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,63000 = 0,00163

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 127,97065 = 4,03108
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Subtotal: 11,52787 11,52787

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35502

COST DIRECTE 35,55059
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,55059

P-32 F9G12332 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/10/I+E
de consistència tova, grandària màxima del granulat,
10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat reglejat

Rend.: 1,000 94,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,91000 = 8,95950

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,85000 = 3,57750

Subtotal: 12,53700 12,53700

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 4,41000 = 0,58653

Subtotal: 0,58653 0,58653

Materials

B064C26B m3 Formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,050      x 76,89000 = 80,73450

Subtotal: 80,73450 80,73450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18806

COST DIRECTE 94,04609
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,04609

P-33 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada.
Incloent reg imprimació

Rend.: 1,000 57,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,91000 = 1,71226

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,85000 = 0,45315

Subtotal: 2,16541 2,16541

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 61,61000 = 0,73932

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,72000 = 0,53720

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 67,39000 = 0,80868

Subtotal: 2,08520 2,08520

Materials

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat

1,000      x 52,79000 = 52,79000
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granític

Subtotal: 52,79000 52,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03248

COST DIRECTE 57,07309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,07309

F9UTIA05 m2 Paviment de formigó porós de 20 cm de gruix,
aglomerat amb pedra de granulometria seleccionada i
col·locat damunt de capa de graveta d'anivellament,
neta, de fins a 4cm de gruix promig. El preu inclou el
subministrament i col·locació del formigó, de la
graveta així com tots els elements i treballs
necessaris per a la seva correcta col·locació i acabat
previst segons plànols de detall.

Rend.: 1,000 37,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 25,26000 = 0,25260

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 23,85000 = 4,77000

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,91000 = 3,98200

Subtotal: 9,00460 9,00460

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,055 /R x 53,72000 = 2,95460

Subtotal: 2,95460 2,95460

Materials

B9S2IA22 m3 Formigó porós per a paviments tipus Hydromedia
Infraestructuras

0,200      x 128,00000 = 25,60000

Subtotal: 25,60000 25,60000

COST DIRECTE 37,55920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,55920

P-34 F9UTIAPO u nivellació d'escucell amb formigó porós drenant,
inclloent buidat de terres fins a 15 cm, compactació
de la base, col·locació malla geotextil tipus TQ
TECNOTEXTIL 120, estesa de 8 cm de grava neta
granulometria 14-20 mm, compactació i nivellació de
la grava, col·locaciö anell protector del arbre,
abocament i compctació de TQ MORTEC
DRENANTE gruix 7 cm , protecció durant 3 dies de
curat amb plàstic i tractament de l'anell flexible amb
TQ EPDM GRANO i TQ GRAVAFIX PU

Rend.: 1,000 42,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

FBA15112 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm relació 2/1 de pintat/no-pintat, pintura de doble
component amb aplicació a màquina amb dosificació
mínima de 1600 gr/m2 i addició de partícules de vidre
de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2
per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un
mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175.mb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,62 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,85000 = 0,16695

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 19,91000 = 0,06969

Subtotal: 0,23664 0,23664

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170

Materials

BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 0,107      x 1,78000 = 0,19046

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,020      x 3,43000 = 0,06860

Subtotal: 0,25906 0,25906

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00355

COST DIRECTE 0,62095
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,62095

P-35 FBA15511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,85000 = 0,16695

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 19,91000 = 0,06969

Subtotal: 0,23664 0,23664

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170

Materials

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,0544      x 1,78000 = 0,09683

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,034      x 1,22000 = 0,04148

Subtotal: 0,13831 0,13831

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00355

COST DIRECTE 0,50020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,50020

FBA1E112 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura de doble component amb aplicació a
màquina amb dosificació mínima de 1600 gr/m2 i
addició de partícules de vidre de cantells angulosos,
amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT
segons norma NLT-175.mb pintura reflectora i

Rend.: 1,000 0,75 €
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microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 19,91000 = 0,06969

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,85000 = 0,16695

Subtotal: 0,23664 0,23664

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,030      x 3,43000 = 0,10290

BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 0,160      x 1,78000 = 0,28480

Subtotal: 0,38770 0,38770

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00355

COST DIRECTE 0,74959
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,74959

FBA1E311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica
de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 19,91000 = 0,06969

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,85000 = 0,16695

Subtotal: 0,23664 0,23664

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170

Materials

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,049      x 1,12000 = 0,05488

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,0734      x 1,78000 = 0,13065

Subtotal: 0,18553 0,18553

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00355

COST DIRECTE 0,54742
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,54742
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P-36 FBA1E511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0035 /R x 19,91000 = 0,06969

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 23,85000 = 0,16695

Subtotal: 0,23664 0,23664

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170

Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,051      x 1,22000 = 0,06222

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,0816      x 1,78000 = 0,14525

Subtotal: 0,20747 0,20747

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00355

COST DIRECTE 0,56936
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56936

P-37 FBA24511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 1,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0085 /R x 19,91000 = 0,16924

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 23,85000 = 0,40545

Subtotal: 0,57469 0,57469

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 26,59000 = 0,22602

Subtotal: 0,22602 0,22602

Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,204      x 1,22000 = 0,24888

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,3264      x 1,78000 = 0,58099

Subtotal: 0,82987 0,82987
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00862

COST DIRECTE 1,63920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63920

P-38 FBA25511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,085 /R x 19,91000 = 1,69235

A0121000 h Oficial 1a 0,017 /R x 23,85000 = 0,40545

Subtotal: 2,09780 2,09780

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 26,59000 = 0,22602

Subtotal: 0,22602 0,22602

Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,1359      x 1,22000 = 0,16580

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,2174      x 1,78000 = 0,38697

Subtotal: 0,55277 0,55277

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03147

COST DIRECTE 2,90806
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90806

FBA29311 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P-R, de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 1,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0095 /R x 19,91000 = 0,18915

A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 23,85000 = 0,45315

Subtotal: 0,64230 0,64230

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 /R x 26,59000 = 0,25261

Subtotal: 0,25261 0,25261

Materials

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec

0,1224      x 1,12000 = 0,13709
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BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,1836      x 1,78000 = 0,32681

Subtotal: 0,46390 0,46390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00963

COST DIRECTE 1,36844
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36844

P-39 FBA293S3 m Pintat linia discontinua per a ús permanent de 25 cm
d'amplària i 25cm/25cm relació pintat/no pintat amb
pintura de color blanc dos components plàstica en
fred antilliscant amb rugositat superior a SRT 65, RAL
9016 dosificació 2500 gr/m2 aplicació manual

Rend.: 1,000 16,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-40 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color
blanc o vermell i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 6,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 23,85000 = 2,00340

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 19,91000 = 0,83622

Subtotal: 2,83962 2,83962

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 26,59000 = 1,11678

Subtotal: 1,11678 1,11678

Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,500      x 1,22000 = 0,61000

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,816      x 1,78000 = 1,45248

Subtotal: 2,06248 2,06248

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04259

COST DIRECTE 6,06147
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,06147

P-41 FBA315S6 m2 Pintat color vermell dos components plàstica en fred
antilliscant amb rugositat superior a SRT 65, RAL
3020, dosificació 2500 gr/m2 aplicació manual

Rend.: 1,000 14,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-42 FBA315S7 ut Pintat simbol bicicleta en carril bici amb pintura
acrílica blanca especial Ciutat RAL 9016, dosificació
720 gr/m2 aplicació manual

Rend.: 1,000 75,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-43 FBA315S8 ut Pintat simbol carril 30 bicolor blanc/vermell dos
components plàstica en fred antilliscant amb rugositat
superior s SRT 65 RAL 9016 i 3020 , dosificació 2500
gr/m2 ,aplicació manual.

Rend.: 1,000 170,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-44 FBA31S10 ut Pintat simbol bicicleta amb requadre exterior en carril
compartitamb pintura blanca dos components plàstica
en fred antilliscant amb rugositat superior s SRT 65
RAL 9016, dosificació 2500 gr/m2 ,aplicació manual.

Rend.: 1,000 85,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-45 FBA31S11 ut Pintat simbol cediu pas per trànsit vehicles de 360 cm
amb pintura blanca dos components plàstica en fred
antilliscant amb rugositat superior s SRT 65 RAL
9016, dosificació 2500 gr/m2 ,aplicació manual.

Rend.: 1,000 75,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-46 FBA31S12 ut Pintat simbol STOP de 160 cm per trànsit vehicles
amb pintura blanca dos components plàstica en fred
antilliscant amb rugositat superior s SRT 65 RAL
9016, dosificació 2500 gr/m2 ,aplicació manual.

Rend.: 1,000 125,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

FBA31S13 m2 Pintat zebrejat illetes amb pintura acrílica blanca
especial ciutat RAL 9016, dosificació 720 gr/m2
aplicació manual

Rend.: 1,000 8,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-47 FBA31S15 ut Pintat vorada amb franges blanc-vermell amb pintura
acrilica bicolor ciutat RAL 9016 i 3020, dosificació
720 gr/m2 ,aplicació manual.

Rend.: 1,000 6,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-48 FBA31S16 ut Pintat flecha de 100 cm en carril carril bici amb
pintura acrílica blanca especial Ciutat RAL 9016,
dosificació 720 gr/m2 aplicació manual

Rend.: 1,000 9,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-49 FBA31S18 ut Pintat quadrat de 40x40 cm en pas Zebra tipus
´´damero´´ amb pintura acrilica color blanc tipus ciutat
RAL 9016 dosificació 720 gr/m2 ,aplicació manual.

Rend.: 1,000 6,20 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-50 FBA31S19 ut Pintat de simbol ´´cediu pas´´ de 100 cm en carril
carril bici amb pintura acrílica blanca especial Ciutat
RAL 9016, dosificació 720 gr/m2 aplicació manual

Rend.: 1,000 35,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

FBABI003 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 25
cm 0,25/0,25; amb pintura de doble component amb
aplicació a màquina amb dosificació mínima de 1600
gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells
angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim
de 0.60 SRT segons norma NLT-175.mb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

Rend.: 1,000 1,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0095 /R x 19,91000 = 0,18915

A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 23,85000 = 0,45315

Subtotal: 0,64230 0,64230

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 /R x 26,59000 = 0,25261

Subtotal: 0,25261 0,25261
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Materials

BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 0,1275      x 1,78000 = 0,22695

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,075      x 3,43000 = 0,25725

Subtotal: 0,48420 0,48420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00963

COST DIRECTE 1,38874
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38874

FBABI005 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura de doble component color vermell amb
aplicació a màquina amb dosificació mínima de 1600
gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells
angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim
de 0.60 SRT segons norma NLT-175.mb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

Rend.: 1,000 4,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0095 /R x 19,91000 = 0,18915

A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 23,85000 = 0,45315

Subtotal: 0,64230 0,64230

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 /R x 26,59000 = 0,25261

Subtotal: 0,25261 0,25261

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,300      x 3,43000 = 1,02900

BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 1,600      x 1,78000 = 2,84800

Subtotal: 3,87700 3,87700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00963

COST DIRECTE 4,78154
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,78154

FBABI008 u Pintat sobre paviment de ''fletxa'', recte i gir esquerra
o recte i gir dreta o dues direccions (bidireccional),
dimensions bicicletes zona urbana (1,5 m), amb
pintura de doble component amb aplicació a màquina
amb dosificació mínima de 1600 gr/m2 i addició de
partícules de vidre de cantells angulosos, amb
dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT
segons norma NLT-175.mb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 2,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 23,85000 = 0,45315

A0140000 h Manobre 0,0095 /R x 19,91000 = 0,18915
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Subtotal: 0,64230 0,64230

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 /R x 26,59000 = 0,25261

Subtotal: 0,25261 0,25261

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,150      x 3,43000 = 0,51450

BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 0,800      x 1,78000 = 1,42400

Subtotal: 1,93850 1,93850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00963

COST DIRECTE 2,84304
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,84304

FBABI009 u Pintat sobre paviment de ''retolat bicicleta'', dimensió
mínima 1x1 m, pintura de doble component amb
aplicació a màquina amb dosificació mínima de 1600
gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells
angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim
de 0.60 SRT segons norma NLT-175.mb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 38)

Rend.: 1,000 2,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0095 /R x 19,91000 = 0,18915

A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 23,85000 = 0,45315

Subtotal: 0,64230 0,64230

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 /R x 26,59000 = 0,25261

Subtotal: 0,25261 0,25261

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,140      x 3,43000 = 0,48020

BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 0,700      x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,72620 1,72620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00963

COST DIRECTE 2,63074
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,63074

FBABI017 u Pintat sobre paviment, d'un pictograma genèric a
determinar, dimensió mínima 1,6x1,6 m, i envoltat de
requadre, tot amb pintura de doble component amb
aplicació a màquina amb dosificació mínima de 1600
gr/m2 i addició de partícules de vidre de cantells
angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim
de 0.60 SRT segons norma NLT-175.mb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina

Rend.: 1,000 3,09 €
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autopropulsada

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 23,85000 = 0,45315

A0140000 h Manobre 0,0095 /R x 19,91000 = 0,18915

Subtotal: 0,64230 0,64230

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 /R x 26,59000 = 0,25261

Subtotal: 0,25261 0,25261

Materials

BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 0,900      x 1,78000 = 1,60200

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,170      x 3,43000 = 0,58310

Subtotal: 2,18510 2,18510

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00963

COST DIRECTE 3,08964
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08964

FBABI090 u Pintat sobre paviment, d'un pictograma de sharrow,
dimensió mínima 1,6x1,6 m, i envoltat de requadre,
tot amb pintura de doble component amb aplicació a
màquina amb dosificació mínima de 1600 gr/m2 i
addició de partícules de vidre de cantells angulosos,
amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT
segons norma NLT-175.mb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 3,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0095 /R x 19,91000 = 0,18915

A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 23,85000 = 0,45315

Subtotal: 0,64230 0,64230

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 /R x 26,59000 = 0,25261

Subtotal: 0,25261 0,25261

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,190      x 3,43000 = 0,65170

BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 1,000      x 1,78000 = 1,78000

Subtotal: 2,43170 2,43170
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00963

COST DIRECTE 3,33624
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,33624

P-51 FBB14251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 82,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 21,17000 = 5,29250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,65000 = 6,16250

Subtotal: 11,45500 11,45500

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 45,42000 = 2,81604

Subtotal: 2,81604 2,81604

Materials

BBM12604 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA3

1,000      x 68,52000 = 68,52000

Subtotal: 68,52000 68,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17183

COST DIRECTE 82,96287
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,96287

P-52 FBB1DESM u Trasllat de suport i placa de senyalització existent
incloent deesmuntatge, muntatge posterior a nova
ubicació i dau de formigó de 30x30x30 en la nova
ubicació

Rend.: 1,000 28,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 21,17000 = 10,58500

Subtotal: 22,91000 22,91000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 /R x 45,42000 = 2,81604

Subtotal: 2,81604 2,81604

Materials

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 70,79571 = 2,08139

Subtotal: 2,08139 2,08139
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34365

COST DIRECTE 28,15108
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,15108

FBBZ2320 m Subministre i col·locacíó de suport quadrat de tub
d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra
formigonat

Rend.: 1,000 12,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 23,85000 = 1,19250

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,91000 = 1,99100

Subtotal: 3,18350 3,18350

Materials

BBMZ1A20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per
a senyalització vertical

1,000      x 7,30000 = 7,30000

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 70,79571 = 2,08139

Subtotal: 9,38139 9,38139

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04775

COST DIRECTE 12,61264
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,61264

P-53 FBBZ2PAL u Subministre i col·locacíó de suport quadrat de tub
d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, de 2,,70 m de
longitud per a senyalització vertical incloent dau de
formigó  de 30x30x30 .

Rend.: 1,000 25,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 23,85000 = 1,19250

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,91000 = 1,99100

Subtotal: 3,18350 3,18350

Materials

BBMZ1A20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per
a senyalització vertical

2,700      x 7,30000 = 19,71000

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 70,79571 = 2,08139

Subtotal: 21,79139 21,79139
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04775

COST DIRECTE 25,02264
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,02264

FBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 102,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,91000 = 4,97750

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,85000 = 5,96250

Subtotal: 10,94000 10,94000

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 73,78000 = 7,37800

Subtotal: 7,37800 7,37800

Materials

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 75,00000 = 75,00000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,150      x 57,13000 = 8,56950

Subtotal: 83,56950 83,56950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16410

COST DIRECTE 102,05160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,05160

P-54 FD5KIA05 m Construcció completa de canal de 50 cm d'ample i 50
cm de profunditat per a reixa interceptora incloent els
següents treballs: excavació, compactació del fons
de la rasa, execució de caixa feta amb paret de maó
massissa arrebossada i lliscada a les cares vistes,
execució de solera de formigó HM-15 de 15 cm de
gruix, subministrament i col·locació de marc i
col·locació de reixa de fosa dúctil (s'aprofitaran els
mòduls de la reixa existent actualment).

Rend.: 1,000 164,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 25,26000 = 12,63000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,85000 = 47,70000

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 19,91000 = 79,64000

Subtotal: 139,97000 139,97000

Maquinària

C1105A20 h Retroexcavadora mitjana, pneumàtics. 0,100 /R x 28,85000 = 2,88500

Subtotal: 2,88500 2,88500
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Materials

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 0,200      x 56,00000 = 11,20000

B0F1IA00 u Maó massís de 30x15x9 centímetres. 67,000      x 0,13000 = 8,71000

B071M005 m3 Morter de ciment Portland classe M-5 (5 N/mm²)
segons norma UNE-EN 998-2

0,020      x 81,97000 = 1,63940

Subtotal: 21,54940 21,54940

COST DIRECTE 164,40440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,40440

FD7JG186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 13,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 24,65000 = 3,45100

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 21,17000 = 2,96380

Subtotal: 6,41480 6,41480

Materials

BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 6,82000 = 6,95640

Subtotal: 6,95640 6,95640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09622

COST DIRECTE 13,46742
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,46742

P-55 FDABIA26 u Construcció completa de arqueta de dimensions útils
700x700x1000mm feta amb paret de maò massís de
15 cm i solera de formigó HM20 de 15 cm de gruix
incloent: excavació, subministrament i col·locació de
tots els materials, subministrament i col·locació de
marc i tapa  de dimensions 700x700x35mm

Rend.: 1,000 386,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 25,26000 = 12,63000

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 23,85000 = 95,40000

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 19,91000 = 79,64000

Subtotal: 187,67000 187,67000

Maquinària

C1105A20 h Retroexcavadora mitjana, pneumàtics. 0,100 /R x 28,85000 = 2,88500
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Subtotal: 2,88500 2,88500

Materials

B060U100 m3 Formigó de 10 N/mm2 de resistència a compressió. 0,010      x 53,00000 = 0,53000

B060U440 m3 Formigó HA-25/F/20/IIa, inclòs transport a l'obra 0,150      x 66,00000 = 9,90000

B0F1IA00 u Maó massís de 30x15x9 centímetres. 190,000      x 0,13000 = 24,70000

B44Z501A 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

11,100      x 0,96000 = 10,65600

BD5ZIA26 u Reixa de fosa dúctil tipus RP70 ó RV70 casa Benito,
o similar. De 700x700x35mm

1,000      x 140,00000 = 140,00000

B071M005 m3 Morter de ciment Portland classe M-5 (5 N/mm²)
segons norma UNE-EN 998-2

0,125      x 81,97000 = 10,24625

Subtotal: 196,03225 196,03225

COST DIRECTE 386,58725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 386,58725

P-56 FED2IA04 u Construcció completa de pericó de mides útils
40x40x65 centímetres, complint les especificacions
de la companyia corresponent i els plànols de detall i
incloent els següents treballs: excavació,
subministrament i col.locació de formigó de 15
N/mm2 per a formar solera de 15 centímetres
d'espessor, construcció de paret de maó massís de
15 centímetres d'espessor arrebossada i lliscada a les
cares vistes i enretirada i transport a l'abocador de
tots els productes de rebuig.

Rend.: 1,000 109,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,91000 = 39,82000

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 25,26000 = 5,05200

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,85000 = 47,70000

Subtotal: 92,57200 92,57200

Materials

B071M003 m3 Morter de ciment Portland classe M-2,5 (2,5 N/mm²)
segons norma UNE-EN 998-2

0,062      x 70,00000 = 4,34000

B0F1IA00 u Maó massís de 30x15x9 centímetres. 53,000      x 0,13000 = 6,89000

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 0,096      x 56,00000 = 5,37600

Subtotal: 16,60600 16,60600

COST DIRECTE 109,17800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,17800
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P-57 FEZZPE03 u Subministrament i col·locació de marc de 40x40cm
amb tapa de pas lliure 330x330 mm, de fosa dúctil,
classe C-250.

Rend.: 3,000 63,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,59000 = 6,86333

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,85000 = 7,95000

Subtotal: 14,81333 14,81333

Materials

BDKZC240 u Marc de 40x40cm amb tapa de pas lliure 30x30 cm,
de fosa dúctil C-250

1,000      x 44,00000 = 44,00000

B071M003 m3 Morter de ciment Portland classe M-2,5 (2,5 N/mm²)
segons norma UNE-EN 998-2

0,060      x 70,00000 = 4,20000

Subtotal: 48,20000 48,20000

COST DIRECTE 63,01333
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,01333

P-58 FG31IA07 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x6
mm2 tipus RVFV-0.6/1 kV segons UNE 21029 armat
antirosegadors, per a instal·lació de baixa tensió o
enllumenat públic incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.

Rend.: 1,000 6,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 21,14000 = 0,25368

A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 25,26000 = 0,02526

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 24,65000 = 0,29580

Subtotal: 0,57474 0,57474

Materials

BG31C406 m Cable de coure 4x6 mm2 RVFV-0.6/1 KV. 1,000      x 5,60000 = 5,60000

Subtotal: 5,60000 5,60000

COST DIRECTE 6,17474
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,17474

FG31IA08 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x10
mm2 tipus RVFV-0.6/1 kV segons UNE 21029 armat
antirosegadors, per a instal·lació de baixa tensió o
enllumenat públic incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.

Rend.: 1,000 9,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 21,14000 = 0,25368

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 24,65000 = 0,29580

A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 25,26000 = 0,02526

Subtotal: 0,57474 0,57474
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Materials

BG31C410 m Cable de coure 4x10 mm2 RVFV-0.6/1 Kv 1,000      x 8,90000 = 8,90000

Subtotal: 8,90000 8,90000

COST DIRECTE 9,47474
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,47474

FG31IA10 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x16
mm2 tipus RVFV-0.6/1 kV segons UNE 21029 armat
antirosegadors, per a instal·lació de baixa tensió o
enllumenat públic incloent la part proporcional de
materials i operacions addicionals de connexionat.

Rend.: 1,000 14,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 25,26000 = 0,02526

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 24,65000 = 0,29580

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 21,14000 = 0,25368

Subtotal: 0,57474 0,57474

Materials

BG31C416 m Cable de coure 4x16 mm2 RVFV-0.6/1 Kv 1,000      x 13,90000 = 13,90000

Subtotal: 13,90000 13,90000

COST DIRECTE 14,47474
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,47474

P-59 FG38IA20 m Subministrament i estesa de cable conductor de
coure nu de 35 mm2 per a posta a terra, incloent la
part proporcional de materials i operacions
addicionals de connexionat.

Rend.: 1,000 3,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,005 /R x 21,14000 = 0,10570

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,005 /R x 24,65000 = 0,12325

Subtotal: 0,22895 0,22895

Materials

BG38CN35 m Conductor de coure nu de 35 mm2 1,000      x 3,70000 = 3,70000

Subtotal: 3,70000 3,70000

COST DIRECTE 3,92895
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,92895

P-60 FGD1IA12 u Subministrament i col·locació de placa de posta a
terra d'acer de 500x500x3mm, incloent la soldadura
aluminotèrmica així com tots els materials i
operacions addicionals de connexionat per a que
totes les plaques quedin interconnectades amb una
línia equipotencial. Inclou també el subministrament i
col·locació de 4,5 ml de cable de coure nu o protegit

Rend.: 1,000 67,40 €
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de 35mm2, perns, grapes i fixacions i totes les
operacions i materials necessaris per a deixar
completa i correctament connectada a terra l'element
metàl·lic més proper.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 21,14000 = 2,11400

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 24,65000 = 1,23250

Subtotal: 3,34650 3,34650

Materials

BGDZIA06 u Cartutx per a soldadura aluminotèrmica 1,000      x 5,98000 = 5,98000

BGD23340 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada
(massissa), de 0.45 m2 de superfície i de 2.5 mm de
gruix

1,000      x 46,93000 = 46,93000

BGDZIA05 u Motlle per a soldadura aluminotèrmica 0,015      x 86,00000 = 1,29000

BG31CU16 m Conductor de coure aïllat 16mm² encamisat amb
corrugat de protecció

4,500      x 2,19000 = 9,85500

Subtotal: 64,05500 64,05500

COST DIRECTE 67,40150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,40150

P-61 FHM01IA5 u Fonamentació per suport de 5 metres d'alçada.
Execució completa de cimentació amb dau de formigó
HM-25 de 65x65x75 cm amb totes les operacions
corresponents: excavació, encofrat, subministrament i
col·locació de perns, subministrament i col·locació de
tubs de PVC o PE, i càrrega i transport a l'abocador
de tots els productes de rebuig.

Rend.: 1,000 78,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,26000 = 1,26300

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,91000 = 19,91000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,85000 = 23,85000

Subtotal: 45,02300 45,02300

Materials

B0654000 m3 Formigó HA-25/B/12/IIIa 0,380      x 68,00000 = 25,84000

BG22T090 m Tub corrugat PE Ø90mm de doble capa per a
instal·lacions elèctriques incloent fil guia

4,000      x 2,00000 = 8,00000

Subtotal: 33,84000 33,84000

COST DIRECTE 78,86300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,86300
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FHM11IA5 u Subministrament i col·locació de columna de 5 metres
d'alçada segons plànols de detall, feta de xapa d'acer
de 4 mm d'espessor galvanitzada amb base de
pletina amb perns i portella de registre per allotjament
de connexions i fusibles, incloent l'execució completa
de cimentació amb dau de formigó HM-25 de
65x65x75 cm amb totes les operacions
corresponents: excavació, encofrat, subministrament i
col·locació de perns, subministrament i col·locació de
tubs de PVC o PE, i càrrega i transport a l'abocador
de tots els productes de rebuig. Inclou anell de reforç
a la base i l'execució completa del tractament
anticorrosió tipus Rilsan (o equivalent) al peu del
suport. Tot complint el REBT i les prescripcions
tècniques municipals vigents en el moment de la
instal·lació.

Rend.: 1,000 401,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,85000 = 23,85000

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,26000 = 1,26300

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,91000 = 19,91000

Subtotal: 45,02300 45,02300

Materials

B0654000 m3 Formigó HA-25/B/12/IIIa 0,317      x 68,00000 = 21,55600

BG15IA10 u Caixa de derivació IP55 tipus CM-101 (casa
CLAVED) o equivalent

1,000      x 13,00000 = 13,00000

BHN8UF01 u Tractament anticorrosió tipus Rilsan (o equivalent) al
peu de suport del punt de llum

1,000      x 155,00000 = 155,00000

BHM11IA5 u Columna de 5 metres d'alçada d'acer galvanitzada 1,000      x 162,86000 = 162,86000

BG22T090 m Tub corrugat PE Ø90mm de doble capa per a
instal·lacions elèctriques incloent fil guia

2,000      x 2,00000 = 4,00000

Subtotal: 356,41600 356,41600

COST DIRECTE 401,43900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 401,43900

FHM11IAD u Subministrament i col·locació de columna de 5 metres
d'alçada segons plànols de detall, feta de xapa d'acer
de 4 mm d'espessor galvanitzada amb base de
pletina amb perns i portella de registre per allotjament
de connexions i fusibles, incloent l'execució completa
de cimentació amb dau de formigó HM-25 de
65x65x75 cm amb totes les operacions
corresponents: excavació, encofrat, subministrament i
col·locació de perns, subministrament i col·locació de
tubs de PVC o PE, i càrrega i transport a l'abocador
de tots els productes de rebuig. Inclou anell de reforç
a la base i l'execució completa del tractament
anticorrosió tipus Rilsan (o equivalent) al peu del
suport. Tot complint el REBT i les prescripcions
tècniques municipals vigents en el moment de la
instal·lació.

Rend.: 1,000 401,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 25,26000 = 1,26300
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,85000 = 23,85000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,91000 = 19,91000

Subtotal: 45,02300 45,02300

Materials

B0654000 m3 Formigó HA-25/B/12/IIIa 0,317      x 68,00000 = 21,55600

BHM11IA5 u Columna de 5 metres d'alçada d'acer galvanitzada 1,000      x 162,86000 = 162,86000

BG15IA10 u Caixa de derivació IP55 tipus CM-101 (casa
CLAVED) o equivalent

1,000      x 13,00000 = 13,00000

BG22T090 m Tub corrugat PE Ø90mm de doble capa per a
instal·lacions elèctriques incloent fil guia

2,000      x 2,00000 = 4,00000

BHN8UF01 u Tractament anticorrosió tipus Rilsan (o equivalent) al
peu de suport del punt de llum

1,000      x 155,00000 = 155,00000

Subtotal: 356,41600 356,41600

COST DIRECTE 401,43900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 401,43900

FHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 3,00 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau
de formigó

Rend.: 1,000 235,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,272 /R x 24,65000 = 6,70480

A013H000 h Ajudant electricista 0,272 /R x 21,14000 = 5,75008

Subtotal: 12,45488 12,45488

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,272 /R x 39,24000 = 10,67328

Subtotal: 10,67328 10,67328

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 40,05000 = 40,05000

BHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 3,00 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta

1,000      x 158,46000 = 158,46000

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,170      x 82,48189 = 14,02192

Subtotal: 212,53192 212,53192

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18682

COST DIRECTE 235,84690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,84690
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P-62 FHM1U00D u Desmuntatge de columna i lluminàtia existent i
muntatge en la nova posició

Rend.: 1,000 91,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,600 /R x 21,14000 = 12,68400

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 24,65000 = 14,79000

Subtotal: 27,47400 27,47400

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,600 /R x 39,24000 = 23,54400

Subtotal: 23,54400 23,54400

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 40,05000 = 40,05000

Subtotal: 40,05000 40,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41211

COST DIRECTE 91,48011
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,48011

G3JA9100 m3 Concertat d'escullera de 1200 a 4000 kg de pes, amb
mitjans mecànics

Rend.: 1,000 12,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,052 /R x 19,91000 = 1,03532

Subtotal: 1,03532 1,03532

Maquinària

C13124C7 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t,
amb pinça manipuladora de pedra

0,0686 /R x 165,71000 = 11,36771

Subtotal: 11,36771 11,36771

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01553

COST DIRECTE 12,41856
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,41856

P-63 KE5ZSEGU PA Seguretat i Salut Rend.: 1,000 1.450,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

M21BU020 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrilica
mitjançant fressat

Rend.: 1,000 6,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,190 /R x 20,59000 = 3,91210

Subtotal: 3,91210 3,91210

Maquinària

C1B0V100 h Màquina per fresat de pintures de marca vial
d'accionament manual

0,190 /R x 14,48000 = 2,75120

Subtotal: 2,75120 2,75120

Carril ciclable Begues Park
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05868

COST DIRECTE 6,72198
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,72198

P-64 M21BU040 m2 Eliminació de marques vials de pintura de qualsevol
tipus (acrílica o dos components) mitjançant fressat

Rend.: 1,000 10,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 20,59000 = 6,17700

Subtotal: 6,17700 6,17700

Maquinària

C1B0V100 h Màquina per fresat de pintures de marca vial
d'accionament manual

0,300 /R x 14,48000 = 4,34400

Subtotal: 4,34400 4,34400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09266

COST DIRECTE 10,61366
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,61366
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1. MEMÒRIA 

1.1 OBJECTE D'AQUEST ESTUDI 

 
El present Estudi de Seguretat i Salut defineix les mesures que s'hauran de seguir durant l’execució de les obres. 
 
El Pla de Seguretat suposarà el conjunt de mesures de seguretat per a prevenció de riscos d'accidents i malalties 
professionals, per a qualsevol persona dins l'àmbit de les obres, també s'estableixen les mesures per a prevenir els 
derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives de salut i 
benestar dels treballadors. 
 
L’estudi servirà per a donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per a dur a terme les seves obligacions en 
el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció 
Facultativa, d'acord amb el Real Decret 1627/97, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les 
obres de construcció i l'obligatorietat d'incloure un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d'edificació i 
obres públiques.  
 

1.2 CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 

 

L'obra s’emplaça al municipi de Begues. Es tracta d’una obra de construcció d’un carril ciclable amb origen al final del carril 
ciclable ja construït provinent de Begues  (situat aproximadament en el punt kilomètric + 12,130 de la carretera BV-2411). El 
nou carril ciclabe discorre junt a la BV-2411  uns 190 metres per continuar,  un cop s’arriba a la rotonda existent,  per l’Avda. 
Sadurni per finalitzar al carrer Tajo. El nou carril ciclable que es construirà tindrà una longitud total d’uns 915  metres. 
 
El pressupost d'execució material és 67.139,35  € essent  el  termini  d'execució  previst  de  2 mesos,  amb  una  mitja  de 
3 obrers i una punta de 6 obrers. 
 
Les mesures de seguretat per a la realització de l'obra s'especifiquen al present estudi. 
 

1.3 VERIFICACIONS I TREBALLS PREVIS 

 
En aquest primer apartat es descriu una sèrie de treballs previs a l'inici de l'obra, tals com: serveis afectats i instal·lacions 
auxiliars per a l'inici de l'obra, tant de salut i benestar dels treballadors (vestuaris, menjadors,.. etc) com de prevenció de 
zones de treball (lloc de ferralla etc.), que donada la seva ambigüitat, es descriuen en una sèrie de mesures de seguretat de 
caràcter general. 
 

1.3.1 Instal·lacions alienes a l'obra 

 
Cal entendre per tals, aquelles que existeixen prèviament a l'inici de l'obra: 
 
1) Instal·lacions elèctriques aèries d'alta i mitja tensió. 
2) Instal·lacions elèctriques aèries de baixa tensió. 
3) Instal·lacions elèctriques subterrànies. 
4) Instal·lacions de gas i oleoductes 
5) Instal·lacions d'aigua i de sanejament 
 

1.3.1.1 Instal·lacions elèctriques aèries d'alta i mitja tensió 

 
Com a norma general, independentment de la tensió, cal mantenir una distància de seguretat de 5 m com a mínim. 
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En el cas de línies sobre carreteres, cal que sigui d'un mínim de 7 m (en projecció vertical). 
 
En el cas de trànsit de maquinària de molta alçada, i quan no sigui possible l'elevació ni el canvi de l'emplaçament de la línia, 
caldrà posar obstacles que impedeixin el pas o bé que limitin l'alçada màxima de la seguretat de pas. 
  

1.3.1.2 Instal·lacions elèctriques aèries de baixa tensió 

 
En el cas de línies aèries de BT, si els conductors són pelats, les distàncies poden variar entre 1 m i 3 m. No obstant, cal tenir 
en compte les feines a efectuar al seu voltant, per tal d'avaluar-ne no només la distància sinó també les mesures preventives 
a adoptar. 
  
Cas que hi hagi maquinària als voltants, la distància aconsellable és de 3 m. 
 
En el cas de línies sobre carreteres i camins d'obra, cal que sigui d'un mínim de 6 m. (en projecció vertical). 
 
En el cas de trànsit de maquinària de molta alçada, tant si és pel seu braç com per la torre, i quan no siguin possibles 
l'elevació ni el canvi de l'emplaçament de la línia, caldrà posar obstacles que impedeixin el pas o bé limitin l'alçada màxima de 
la seguretat de pas. 
 

1.3.1.3 Instal·lacions elèctriques subterrànies 

 
En el cas de línies elèctriques subterrànies, és condició fonamental que la companyia subministradora indiqui clarament el 
recorregut i la profunditat. En qualsevol cas el Contractista haurà de demanar per escrit a les respectives companyies la 
informació disponible dins de l'àmbit de l'obra almenys 15 dies abans de començar qualsevol excavació, tret de cales de 
reconeixement. Addicionalment és aconsellable que el Contractista d'acord amb la Direcció Facultativa i amb la respectiva 
companyia realitzi cales de reconeixement per tal de constatar la ubicació de les línies. En el cas que no existeixin línies cal 
tenir una garantia total donada per la companyia de subministrament. 
 
Un cop localitzada la línia, cal assenyalar-la de manera adient i fer els treballs d'aproximació amb la màxima precaució. 
Caldrà parar els treballs a una distància aproximada de 2 metres del traçat suposat, fins que no hi hagi la garantia 
corresponent i per escrit per part de la companyia propietària de la línia, indicant que no hi ha tensió. 
 
Mesures preventives 
 
- Respectar la distància de seguretat. 
 
- Realitzar tant les feines d'aproximació com les de protecció o recobriment de conductors seguint les normes de seguretat 
subministrades per la companyia elèctrica, prèvia comprovació de desconnexió i mesures de seguretat que se'n deriven. 
 
- En el cas que una màquina faci contacte amb una línia, tant si és aèria com subterrània, cal adoptar les mesures següents: 
 
a. El maquinista no ha d'abandonar el lloc de conducció (ja que ell no corre perill d'electrocució) fins que la màquina estigui 
fora del radi d'acció energitzat. En el cas de què sigui impossible moure la màquina, el conductor ha de saltar el més lluny 
possible sense tocar mai el terra i la màquina al mateix temps, ja que quedaria electrocutat. 
 
b. Acotar la zona per a impedir-hi l'accés a persones o altres màquines. 
 
c. Provar d'enretirar la màquina fora de la zona perillosa. 
 

1.3.1.4 Instal·lacions de gas i oleoductes 

 
Podem considerar molt semblant el procediment per a les conduccions de gas: 

 
Mesures preventives 
 
Sol·licitar informació a la companyia subministradora sobre l'existència d'alguna conducció en la zona d'obra; en cas afirmatiu, 
que en subministri informació per escrit del traçat, amb indicació de la fondària, per a senyalitzar-la de manera adequada. 
 
L'aproximació a la conducció esmentada es pot efectuar amb mitjans mecànics fins a 1,5 m. En no tenir garantia de la 
situació exacta en el lloc indicat, cal que el treball sigui fet a mà a partir d'aquest punt fins que es localitzi visualment.  
 
A partir d'aquest moment cal prendre les mesures de seguretat adequades al cas: revisions de la canonada per localitzar-hi 
possibles esquerdes o fuites i acotament d'una zona de seguretat no accessible a màquines o a operaris. 
 

1.3.1.5 Instal·lacions d'aigua i sanejament 

 
En el cas de canonades d'aigua de sanejament, cal indicar el mateix que a l'apartat anterior, i que encara que aquí no hi hagi 
els riscos afegits d'una possible electrocució o incendi, si que poden donar-se els d'intoxicació per emanacions.  
 
Mesures preventives: 
 
Cal extremar les precaucions en el cas d'obertura de pous morts en els quals pugui haver-hi emanacions de metà, de manera 
que en qualsevol cas, quan s’obre un pou mort s’haurà de deixar obert durant mitja hora, com a mínim, abans d’entrar 
qualsevol persona a inspeccionar, perquè hi hagi una bona ventilació. A més a més, mai un home sol no hi ha de fer 
operacions d'observació o de neteja, cal establir un sistema de subjecció permanent i de vigilància dels treballs. Si es fan 
servir llums, han de ser estancs i de seguretat a BT. En el cas que hi hagi la certesa d'emanacions cal fer servir equips 
adequats de subministrament d'aire, autònoms o semiautònoms. 
 
 

1.3.2 Serveis i instal·lacions auxiliars d'obra 

 
- En aquest apartat únicament s'indiquen els serveis i instal·lacions auxiliars per a la realització dels treballs de l'obra, quedant 
especificat al plec de condicions les instal·lacions i serveis auxiliars per a "salut i benestar" del personal de l'obra i vigilància 
de la mateixa.  
 
a) Taller de ferralla 
 
En el cas de què la ferralla sigui manipulada a l'obra, independentment que la seva complexitat sigui major o menor respecte 
a les màquines existents, cal tenir present que estigui situat en l'obra de manera que no interfereixi la circulació de maquinària 
o el transport de formigó, i que no estigui situada en la trajectòria de gir de les grues. 
 
Els riscos originats per màquines, feines i instal·lacions alienes al taller, i els originats per l'ús d'equips de soldadura 
oxiacetilènica o elèctrica s'analitzen en l'apartat dedicat a equips i mitjans auxiliars. 
 
Riscos 
 
- Talls i punxades 
- Cops als peus. 
- Projeccions. 
- Sobreesforços. 
- Atrapades. 
 
Mesures preventives: 
 
- Ús dels mitjans de protecció personal més adequats al risc: guants per a la manipulació de ferralla, calçat de seguretat, casc 
i ulleres de seguretat si pot haver-hi projeccions metàl·liques. 
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- En la utilització de la cisalla mecànica, cal revisar-ne el fil per evitar la projecció de la peça tallada. 
 
- Per a la manipulació del ferro, cal fer servir bancs de treball d'una alçada que permeti treballar-hi en posició vertical.  
 
b. Zones d'aplec (fustes, xapes d'encofrat)  
 
Cal fixar les zones d'aplec en llocs on no interfereixin el tràfec o el procés productiu. Cal fer l'emmagatzematge, de manera 
que no es puguin produir desploms per desequilibri ni per vibracions (en especial les xapes d'encofrat); per aquesta raó no 
s'ha de fer mai al costat d'un compressor, d'un grup electrogen, etc. 
 
En el cas de fustes que hagin estat utilitzades, i abans d'aplegar-les, cal treure'n totes les puntes. Es manipularan fent servir 
calçat de seguretat, casc i guants de cuiro.  
 
c. Àrids  
 
Riscos 
 
- Ambient de pols. 
- Desplom de les parets de contenció i separació 
 
Mesures preventives  
 
- Fer servir caretes contra la pols 
- Col·locació de perfils de suport vertical d'una resistència escaient. 
- No sobrecarregar els plafons de separació fent arribar els àrids fins el seu límit superior. 
- Deixar una zona lliure per a circulació de maquinària a l'entorn de la zona d'emmagatzematge dels àrids. 
 

1.4 MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS EN EL TRANSCURS DE L'OBRA 

1.4.1 Instal·lació elèctrica provisional d'obra  

 
S'han de diferenciar dues parts en la instal·lació elèctrica provisional d'una obra: 1a) La instal·lació des de la seva connexió a 
la xarxa, a traves d'una estació transformadora que ja existeixi, i la connexió de servei fins el quadre general provisional 
(CGP) de l'obra, passant per la unitat de comptadors i la de comandament i protecció, i 2a) La instal·lació necessària de força 
i de llum de l'obra des de la sortida del CGP. 
 
Tot i que la part de la instal·lació esmentada en primer terme l'ha de pagar el contractant (tant si és la propietària de l'obra 
com si és el contractista) queda subjecta a les prescripcions particulars de la companyia elèctrica subministradora. Caldrà 
haver presentat prèviament a l'organisme oficial que correspongui (indústria) l’estudi preceptiu del subministrament 
provisional a l'obra fet per un tècnic qualificat. 
 
A més, i complementàriament, un instal·lador autoritzat ha de signar els volants d’instal·lació. Satisfetes aquestes formalitats, 
hi haurà la garantia que la instal·lació compleix les indicacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les de la 
companyia elèctrica subministradora de la zona. 
 

1.5 EXECUCIÓ DE L'OBRA 

1.5.1 Seguretat en excavacions i talls oberts 

 
Les excavacions i els talls oberts són una de les parts de les obres d'urbanització i d'obra civil en general més susceptibles de 
comportar accidents. Sobretot pel principi tradicionalment estès de no prendre mesures de seguretat quan el terreny es 
manifesta com a estable. 

 
En general la mesura de seguretat més important pel que fa a manipulació de materials i a consum d'hores de treball és 
l'estrebat dels pous, rases i talls oberts mitjançant elements de fusta, elements metàl·lics, palplanxes o, fins i tot, pantalles de 
formigó armat. 
 
L'estrebat de rases i pous s'evidencia com a necessari quan el terreny és inestable, en aquests casos resulta indispensable 
per a executar correctament les obres i a tal efecte en l’estudi d'execució es preveuen les corresponents partides d'obra. 
D'altra banda, en molts casos, bé per la poca fondària dels pous i rases, bé per les bones característiques del terreny, els talls 
són aparentment estables i no resultaria necessari l'estrebat per a poder executar correctament les obres; no obstant per 
raons de seguretat pot ser absolutament necessari l'estrebat, per tant en el present estudi de seguretat també es preveuen 
partides d'estrebat de pous i rases, que són complementàries a les definides al projecte d'execució. 
 
La necessitat i característiques de l'estrebat de pous i rases que són aparentment estables be definida per la normativa NTC i 
també pot ésser calculada a través de fórmules d'estabilitat establertes per especialistes amb una àmplia acceptació mundial. 
En qualsevol cas, si ni el Contractista ni la Direcció Facultativa ni l’estudi d'Execució, aporten dades geotècniques i càlculs 
justificatius correctes de la necessitat i característiques de l'excavació se seguiran les indicacions prescrites en les Normes 
Tecnològiques de la Construcció. 
 
Anàlisi de riscos 
 
- Atrapada per terres, soterrament. 
- Caiguda de pedres o de materials solts, etc. 
- Caigudes des de punts alts (des de la vora de l'excavació). 
- Atropellaments i cops produïts per la maquinària mòbil. 
- Contactes elèctrics (directes o indirectes). 
- Intoxicació o explosió (amb canalitzacions de gas, p.e.). 
- Talls i projeccions (en la utilització de la serra circular). 
- Trauma sonor 
- Caigudes d'objectes als peus.  
 
Mesures preventives 
 
A banda d'un estrebat correctament calculat i executat caldrà mantenir altres mides de seguretat no menys important pel que 
fa a evitar riscos innecessaris, a saber: 
 
a. S'han de verificar els següents aspectes abans d'excavar: 
 
- Les condicions del sòl.  
 
- La proximitat dels edificis, instal·lacions de servei públic, de carreteres amb molt de trànsit i de qualsevol altra font de 
vibracions.  
 
- Si el sòl ha estat alterat de cap manera  
 
- La proximitat de rierols, de clavegueres antigues, de cables soterrats, etc.. 
 
- Localització de tots els serveis urbans mitjançant cales.  
 
- Els equips d'apuntalament, els equips de protecció personal, els rètols, barricades, maquinària, llums, etc.  
 
b. Es protegiran totes les zones de pas que transcorrin al cantó de les rases, pous o excavacions en general, amb baranes 
sòlides a una distància no inferior d'un metre. Aquestes baranes hauran d'estar il·luminades de forma efectiva durant els 
períodes de foscor, amb un llum vermell cada 15 metres, si són intermitents hauran de tenir una freqüència de 60 llampades 
per minut. 
   
c. No es faran aplecs de material ni de terres a una distància del tall obert menor d'1,5 vegades la profunditat de la rasa o pou. 
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A menys de què en el càlcul de l'estrebat s'hagi tingut en compte l'aplec de terres al cantó de la rasa o pou. 
 
d. No hi ha d'haver maquinària pesada a menys de 5 metres del tall obert durant el temps en què hi hagi operaris treballant 
dins de les rases no estrebades a tal efecte. 
 
e. No entraran operaris dins de rases no estrebades on el càlcul no garanteixi que són estables. Tampoc entraran en rases no 
estrebades quan hi hagi maquinària pesada a menys de 5 metres del tall obert. 
 
f. Sempre hi haurà almenys un operari a fora dels talls oberts vigilant constantment les obres en disposició d'ajudar i de 
demanar auxili. 
 
g. Davant de qualsevol variació de les característiques del terreny, aparició d'humitats o taques, aparició de serveis urbans, 
aparició de qualsevol indicatiu d'inestabilitat del terreny; tots els operaris sortiran immediatament de les rases, s'aturaran els 
treballs i es requerirà als tècnics responsables de seguretat i salut les corresponents indicacions i ordres abans de tornar a 
emprendre els treballs. En especial s'analitzaran amb detall les característiques dels talls després d'haver plogut. 
 
h. S'establiran plans de revisió i manteniment adients de la maquinària, revisió de frens, llums, senyals acústiques. Hauran de 
tenir senyals acústiques per l'inici de la marxa enrera. 
 
En general, de forma complementària, cal tenir present:  
 
- Correcta execució de l'estrebat respecte als càlculs realitzats. 
 
- Si varien les condicions de ventilació o si hi ha barreges inflamables, explosives o de gasos nocius. 
 
- Si l'apuntalament continua sent adequat a mida que avança l'obra. 
 
- La manera d'entrar i sortir de l'excavació. 
 
- Que els treballadors coneguin els procediments apropiats i segurs i que estiguin capacitats per a complir les verificacions 
adients. 
 
* Rases sense estrebar:  
 
Una rasa no s'estrebarà quan tingui una profunditat menor de 1,30 metres i sigui estable, a menys que la Direcció Facultativa 
o l’estudi d'Execució indiquin unes condicions més restrictives.  
 
Tampoc s'estrebarà quan els càlculs d'estabilitat dels talls oberts, que han d'estar basats en dades reals i han de ser 
coherents amb mètodes acceptables, demostrin que no és necessari. 
 
- En general, complementàriament, per a l'excavació d'una rasa sense estrebar-la es recomana: 
 
a. Que l'angle que fan les parets de l'excavació amb l'horitzontal del terreny sigui igual o menor que els talussos indicats a 
l'informe geotècnic, o per defecte a l'indicat en les Normes Tecnològiques de la Construcció. 
 
b. A l'entorn dels talls oberts no ha d'haver-hi elements o situacions que facin variar les condicions esmentades abans 
(maquinària d'obra, trànsit exterior, excavacions antigues filtracions, etc.). 
 
c. Cal sanejar tots els trams per tal d'evitar esllavissades parcials. 
 
* Rases estrebades  
 
- Les seccions i les separacions de les fustes utilitzades han de complir, com a mínim, allò que s'indica a les Normes 
Tecnològiques de la Construcció. També s'han de complir les prescripcions de l'OSHA. 
 
- Quan es faci una estrebada parcial ha de complir els requisits següents: 

 
Ha de protegir la zona superior i arribar, com a mínim, fins a la meitat de la paret. 
  
L'amplada ha de ser 1/3 de la calçada.  
 
Es recomana que l'estrebada sobresurti uns 20 cm de la vora de la rasa, perquè faci de sòcol i eviti la caiguda d'objectes i 
materials al fons.  
 
Abans de començar cada jornada de feina cal revisar les estrebades. 
 
Mesures generals de prevenció  
 
a. Sempre que les obres es facin en zones habitades o hi hagi trànsit a prop, cal disposar al llarg de la rasa i al cantó contrari 
on s'apleguin els productes de l'excavació, o a tots dos cantons si aquestes són retirades, tanques i passos col·locats a una 
distància no superior a 50 cm. L'amplada mínima dels passos ha de ser de 60 cm.  
 

1.5.2 Pavimentació 

 
Metodologia del procés constructiu 
 
La pavimentació compren la millora de calçades i voreres, essent en aquest capítol les mesures de seguretat i salut a prendre 
les ja esmentades en els capítols d'excavació i maquinària, ressenyant únicament l'importància que té la correcta organització 
i senyalització dels treballs.  
 

1.5.3 Instal·lacions Generals d'urbanització 

 
Metodologia del procés constructiu 
 
Les instal·lacions generals són:  
 

- millora de la xarxa de sanejament existent 
- xarxa elèctrica 
- xarxa d'enllumenat públic. 
- xarxa d’aigua potable i reg 
- xarxa de gas 
- xarxa de recollida pneumàtica de residus 
- xarxa de telefonia 

 
De forma complementària a les mides generals ja esmentades als capítols anteriors s'han de tenir en compte les següents:  
 
Mesures preventives  
 
1.- Millora de la xarxa de sanejament existent. 
 
- Es disposarà en obra dels mitjans necessaris de bombeig per enxiquir ràpidament qualsevol inundació que pugui produir-se. 
 
- L'enllumenat a emprar serà de material antideflagrant. 
 
- Es revisaran tots els estrebats a l'inici de la jornada.  
 
També es comprovarà l'absència de vapors i de gasos, i en cas contrari es procedirà a la seva ventilació abans d'iniciar 
qualsevol feina. 
 
2.- Xarxa electricitat i xarxa d'enllumenat públic. 
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- Durant la fase de realització es realitzaran tots els treballs sense tensió a les línies, verificant-se aquesta circumstància amb 
un comprovador de tensió. 
 
- Les eines elèctriques estaran dotades d'un grau d'aïllament II, o alimentades a tensió inferior a 50 V. 
 
- En el lloc de treball hi haurà sempre un mínim de dos operaris. 
 
- Tota la xarxa de mitja i baixa tensió es farà segons el prescrit per la companyia elèctrica corresponent. 
 
3.- Altres serveis. 
 
- Es faran segons el prescrit per les corresponents companyies, tant en la seva realització, com en les mesures de seguretat 
a prendre, (CTNE, Catalana de Gas, Sabemsa, etc.). 
 

1.6 MAQUINÀRIA D'OBRA 

1.6.1 Maquinària per a moviments de terres 

 
De cara a l'anàlisi de riscos, no es comenten els inherents a la màquina mateixa o als vehicles i únicament es descriuen els 
que són originats per l'operador o el maquinista, així com els causats per una organització inadequada del treball o per una 
senyalització insuficient.  
 
Anàlisi de riscos 
 
- Bolcada de màquina  
- Topades amb altres vehicles.  
- Atropellaments 
- Caigudes de persones. 
- Atrapades.  
- Projecció i caiguda de materials.  
- Sorolls i vibracions. 
- Stress tèrmic, cansament, etc. 
- Explosió, incendi, electrocució, intoxicació. 
 
Es poden agrupar els riscos en funció del seu origen com es veu en el quadre següent.  
 
 RISCOS ORIGEN 

 
 Màquina Operador Organització Senyalització  
Bolcada  X X X 
Xocs (amb altres vehicles) X X X X 
Atropellaments X X X X 
Caigudes de persones X X   
Projecció i caiguda de part X X X  
Sorolls i vibracions X  X  
Stress tèrmic, cansament X  X  
Explosió, incendi, electrocució     
Intoxicació  X X X 
Atrapades X X   
 
Maquinistes: 
 
- Han de tenir bons coneixements de la seva tasca a l'obra i bon domini de la seva màquina. 

 
- Han de conèixer la normativa de seguretat específica i la de les feines del seu entorn.  
 
- Cal una revisió diària dels comandaments i dispositius de seguretat de la seva màquina.  
 
- Han de fer les maniobres sempre dins del seu camp de visibilitat. 
 
- Han de comprovar que no hi hagi persones en el radi d'acció de la seva màquina.  
 
- En posició de repòs de la màquina, cal que compleixin estrictament l'aplicació dels dispositius de frenada i blocatge de la 
màquina.  
 
- Han de fer servir l'indumentària per a protecció personal que els és exigible: casc, calçat de seguretat, taps o auriculars i 
cinturó antivibratori, si cal.  
 
Organització: 
 
- Delimitació clara del radi d'acció de la maquinària.  
 
- L'alçada del front d'excavació ha de ser l'adequada a les possibilitats tècniques de la màquina. No s'ha de soscavar per tal 
d'evitar esllavissades.  
 
- Cal eliminar les interferències amb altres feines que es facin en el mateix nivell o en cotes superiors o inferiors i que puguin 
quedar afectades per l'actuació de la maquinària o dels camions de transport.  
 
- Cal organitzar els fronts de treball de tal manera que no afectin línies elèctriques aèries o subterrànies, ni conduccions de 
gas, canonades, etc.  
 
- En pendents, la pala carregadora s'ha de desplaçar amb la cullera a ras de terra. 
 
- No s'ha de permetre que la retroexcavadora treballi en pendent; cal anivellar la zona i falcar la màquina de manera escaient i 
sobre superfície amb una resistència adequada.  
  
- Durant la càrrega dels camions, els conductors no s'han d'allunyar fins que no acabi l'operació.  
 
- Durant la descàrrega, els camions han de fer servir falques o topalls a les rodes posteriors; si hagués pendent, caldrà fer un 
ressalt amb terra de la mateixa excavació que serveixi d'indicador d'acostament màxim a la zona d'abocament (si és que és 
un nivell inferior a la zona de trànsit dels camions). 
 
- Cas que hi hagi diverses màquines treballant, o que hi hagi un buidat de gran fondària, cal establir un sistema de reg que 
impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat, cosa que podria afectar tant la bona marxa de la tasca com vehicles i vianants 
que transitin per l'exterior de l'obra.  
 
 
Senyalització 
 
- Quan es treballi de nit, cal que la senyalització sigui reflectora.  
 
- Cal senyalitzar les conduccions subterrànies o vistes i col·locar-hi tanques a una distància prudencial.  
 
- Cal senyalitzar amb cintes i banderoles les zones de trànsit de camions i el perímetre de la zona de treball de les màquines.  
 
- També, en el cas que es treballi en zones de pas de persones o de vehicles a nivells diferents dels de l'excavació, cal 
establir una senyalització que impedeixi passar a zones que, tot i que no estiguin sota l'acció directa de les màquines, es 
podrien desprendre o cedir més endavant, ja sigui, perquè estiguin sentides, ja per causa de l'actuació de càrregues 
dinàmiques, de vibracions, etc.  
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De caràcter general: 
 
- No s'han de transportar persones ni en les màquines ni en les caixes dels camions o de les traginadores de trabuc.  
 
- No s'ha de permetre l'excés de càrrega, tant en pes com en volum.  
 
- Les cases, les culleres, etc, de les màquines en repòs han de descansar en terra. 
 
- La indumentària per a protecció del personal exigida en l'obra, també s'exigeix als conductors de camions de trabucs o de 
màquines d'excavació. Tot i que en un moment determinat el seu ús no sembli gaire important, una política de seguretat 
correcta comporta l'habituació de tot el personal a l'ús dels cascos, les ulleres o pantalles de seguretat i contra la pols (si 
s'escau), el cinturó de seguretat (si s'escau), el calçat de seguretat, els guants, etc.  
 

1.6.2 Maquinària per a pavimentació 

 
Es tracta en aquest apartat de la maquinària que es fa servir per a la col·locació de l'aglomerat asfàltic. Consta normalment 
d'una part tractora, una "tolva" de recepció del material i uns mecanismes que permeten el seu perfecte estendre. 
 
A mes de les mesures a prendre indicades en l'apartat anterior es tindran en compte les següents mesures de seguretat: 
 
- L'aproximació al camió basculant a la "tolva" serà dirigida per un operari per tal d'evitar possibles cops. 
 
- Es vigilarà periòdicament la temperatura i nivell de l'aglomerant asfàltic, a fi d'evitar possibles incendis.  
 
- Portarà sempre un extintor que serà revisat periòdicament. 
 
- S'observaran de forma escrupolosa les revisions prescrites i en cas de qualsevol anomalia es farà la revisió oportuna. 
 

1.6.3 Petita maquinària auxiliar 

 
a. Serra circular 
 
Anàlisi de riscos 
 
- Talls a les mans amb el disc.  
- Projecció de partícules. 
- Projeccions per trencada del disc. 
- Cop per retrocés del disc. 
- Electrocució per contacte elèctric indirecte.  
 
Mesures preventives  
 
Les condicions que han de tenir per a garantir un ús segur són les següents: 
 
- Suport de la serra segur i horitzontal 
 
- Eix perfectament equilibrat per a evitat que el disc salti. 
 
- La serra de disc ha de tenir una bona connexió de presa de terra que elimini el risc de contacte elèctric indirecte.  
 
- Totes les connexions, borns, i conductors elèctrics que arribin al motor de la màquina, han d'estar totalment protegits per tal 
de garantir que sigui impossible el contacte elèctric directe amb les parts metàl·liques de la serra. En ambients humits, els 

cables, caixes de connexions, i l'interruptor d'engegada han de ser del tipus antihumitat. 
 
- Com a norma general s'ha de treballar sempre amb ulleres de seguretat i/o pantalles.  
 
- Cal fer servir empenyedors adients quan la mida de les peces a tallar (falques) no garanteixi la seguretat de les mans del 
treballador.  
 
b. Formigonera  
 
Sols es comenten les formigoneres més o menys grans però que sempre són portàtils.  
 
Anàlisi de riscos 
 
- Contacte elèctric directe 
- Contacte elèctric indirecte 
- Atrapada amb element de transmissió 
- Atrapada amb les paletes de carregar 
 
Mesures preventives 
 
- El cable d'alimentació elèctrica ha de tenir el grau d'aïllament adequat per a intempèrie. La connexió als borns del motor ha 
d'estar perfectament protegida contra contactes elèctrics directes.  
 
- No s'ha de premsar el cable d'alimentació amb la carcassa que protegeix els elements de transmissió.  
 
- El cable d'alimentació ha de portar incorporat el conductor de presa de terra correctament connectat a la carcassa i a la 
presa de terra general del quadre de distribució que correspongui.  
 
- Mai no s'ha d’instal·lar l'interruptor d'engegada a l'interior dels compartiments del motor i de les corretges de transmissió. Cal 
instal·lar-lo a l'exterior i amb protecció contra els cops i l'aigua.  
 
- Per a fer la neteja de les paletes de barreja cal desconnectar la màquina de la font d'alimentació.  
 
- No s'ha de col·locar la formigonera en llocs per on hi passin persones, ni tampoc en la trajectòria de les càrregues de la 
grua.  
 
- El material de protecció personal que cal fer servir per manejar aquesta màquina és el següent: casc, guants de goma i 
ulleres contra esquitxades. 
 
- S'han de fer servir les botes de goma i la careta contra la pols en funció de les característiques concretes de cada lloc de 
treball.  
 
c. Vibrador 
 
Anàlisi de riscos 
 
- Contacte elèctric directe 
- Contacte elèctric indirecte 
- Projecció de beurada 
 
Mesures preventives 
 
- Tant el cable d'alimentació com la connexió al transformador han d'estar en perfectes condicions d'aïllament i d'estanquitat. 
 
Si cal arrossegar-lo, s'ha de fer entre dos operaris (en funció de la llargada que tingui). 
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- Cal fer servir guants de goma sota els guants de cuiro. 
 
- El calçat ha de ser de goma, botes de canya alta amb plantilla i puntera de seguretat. També cal que es facin servir ulleres 
tipus panoràmic contra esquitxades i casc de seguretat. 
 
d. Eines portàtils 
 
Eines portàtils elèctriques  
 
- De tall: Perforadores 
- D'abrasió: Radials 
- Per escalfament: Soldadors 
 
Sols s'esmenten els riscos derivats de les eines mateixes, i no es tenen en compte els que es deriven de les superfícies de 
treball, les bastides, etc. que es fan servir per a treballar amb les eines portàtils elèctriques. 
 
Anàlisi de riscos 
 
- Contacte elèctric directe. 
- Contacte elèctric indirecte 
- Talls i erosions 
- Atrapades 
- Projecció de partícules (incandescents o no) 
- Cops o talls per rebots violents de l'eina 
- Cremades 
- Ambient de pols  
 
Mesures preventives 
 
Els cables elèctrics d'alimentació han de tenir l'aïllament en un estat de conservació correcta. Si es fan servir prolongacions, 
han de ser amb connectors adequats, i mai no s'han d'empalmar provisionalment. 
 
Les eines portàtils han de disposar dels sistemes de seguretat següents: doble aïllament, presa de la terra de les masses 
(PTM) o utilització amb transformador de seguretat o separació de circuits. 
 
Cal fer servir els elements de protecció personal adients: ulleres, pantalles de seguretat i guants de cuiro.   
  
Cal portar roba ajustada, no fer servir anells ni cadenes ni res que comporti la possibilitat d'una enganxada o d'una atrapada. 
 
Cal fer servir aquestes eines amb molt de compte, especialment les d'abrasió, que tenen una velocitat de rotació molt alta. Un 
contacte accidental de la carcassa o el mànec mentre treballen, una lleugera enganxada o un encallament poden fer que 
l'eina reboti en la seva trajectòria.  
 
Tenint en compte que l'emissió de pols és puntual, quan se'n faci i mentre duri cal portar caretes. 
 
En general, cal fer servir aquestes eines amb prou compte per a començar la feina i continuar-la correctament, amb les 
broques i els discos ben afermats, mantenint les trajectòries de tall ben perpendiculars a la superfície de treball, amb un 
centrat correcte del punt d'atac, etc.  
 
Eines portàtils pneumàtiques 
 
- Quan actuen per percussió: martell picador. 
- Quan actuen per impacte: pistola clavadora, grapadora, etc. 
 
Anàlisi de riscos 
 

- Cops per trencament de la mànega 
- Cops, talls i perforacions en general 
- Stress sonor 
- Vibracions 
- Projecció de partícules 
 
Mesures preventives 
 
- Revisar les mànegues d'alimentació d'aire, canviar immediatament les que estiguin esquerdades o amb fissures i, en 
general, totes les que hagin perdut elasticitat en doblegar-les. 
 
- No s'ha de situar cap part del cos al costat mateix del punt d'operació, en general, ni en la trajectòria de les pistoles 
clavadores, en particular.  
 
- Fer servir protectors d'orelles quan el nivell sonor superi els 80 dB (A), tant si és seguit com si és intermitent (per impacte). 
 
- Fer servir calçat de seguretat amb puntera metàl·lica que eviti cops als peus. 
 
- També, i com a norma, els treballadors han de portar ulleres de seguretat, i quan hi hagi emanacions de pols, caretes.  
 

1.7 PREVENCIÓ D'INCENDIS 

 
Metodologia del procés constructiu 
 
Durant la fase de construcció i enderrocament, la font de risc d'incendi està basada fonamentalment en dues situacions 
concretes: el control sobre els elements fàcilment combustibles i el control sobre les fonts d'energia.  
 
En qualsevol cas se seguirà allò indicat en la norma N.T.E. PF/1974 referent a instal·lacions contra incendis. 
 
Anàlisi de riscos 
 
- Aplec de materials  
- Productes de rebrec  
- Tallers d'obra  
- Treballs de soldadura  
- Treballs amb ús de flama oberta  
- Instal·lacions provisionals d'energia  
 
Mesures preventives  
   
- S'emmagatzemaran en recintes separats els materials inflamables que s'han d'utilitzar en els diferents treballs. 
 
- Igualment combustibles líquids i lubrificants han d'estar en un local aïllat, convenientment airejat, amb tots els recipients 
tancats.  
 
- Les operacions de transvasament de combustibles s'han de fer amb una bona ventilació, fora de la influència d'espurnes i 
fonts d'ignició. S'han de preveure així mateix les conseqüències de possibles escolaments durant l'operació, per tant s'ha de 
tenir a l'abast terra o sorra per a abeurar el sòl. 
   
- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests treballs.  
 
- Quan es transvasin líquids combustibles o s'omplin dipòsits s'hauran de parar els motors accionats pel combustible que 
s'està transvasant. 
 
- El material utilitzat en el muntatge de les instal·lacions d'electricitat o de calefacció per a l'obra ha d'estar en perfectes 
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condicions d'ús. 
 
- Els quadres i equips d'aquesta classe han de fixar-se sòlidament a punts fixos, no s'admetran en bastides ni a terra. 
 
- A les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, muntatge 
instal·lacions energètiques) i en totes aquelles en què es manipuli una font d'ignició, han de col·locar-se extintors (la càrrega i 
la seva capacitat estarà en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el volum d'aquest), així com terra i 
sorra a on es maneguin líquids inflamables, amb l'eina pròpia per estendre-la.  
 
- No es podran efectuar treballs de tall i soldadura en llocs on hi hagi explosius, vapors inflamables, o a on a pesar de totes 
les mesures de precaució no es pugui garantir la seguretat davant d'un eventual incendi.  
 
- S'informarà als vigilants de l'obra dels punts amb perill d'incendi i de les mesures de protecció a fer servir en cas d'incendi, 
tanmateix com els números dels serveis públics d'extinció d'incendis. 
 

1.8 DIVERSOS 

1.8.1 Mesures higièniques 

 
Nivells sonors habituals en la indústria de la construcció: 
 

Compressor 82-94 dB (A) 
Equip de clavar pilons (a una distància de 15 cm) 82 dB (A) 
Formigonera 60-72 dB (A) 
Martell pneumàtic (en un lloc tancat) 103 dB (A) 
Martell pneumàtic (a l'aire lliure) 94 dB (A) 
Pedra esmeril 60-75 dB (A) 
Camions 80 dB (A) 
Excavadores 95 dB (A) 
Grues automòbils 85 dB (A) 
Martell perforador 110 dB (A) 
Mototragella 105 dB (A) 
Pala carregadora d'erugues 95-100 dB (A) 
Pala carregadora amb pneumàtics 84-90 dB (A)  
Pistola de clavar claus (impacte) 105 dB (A) 
Rotaflex (desbarbadora) 105 dB (A) 
Serra de disc 100 dB (A)  
Tractor d'erugues 100 dB (A) 

 
L'art. 147 de l'OGSHT estableix la necessitat de fer servir proteccions individuals quan el nivell sonor passi dels 80 dB (A), 
suposant que ja se n'hagi intentat l'eliminació o la reducció per altres mitjans.  
 
Feines en les quals és habitual la producció de pols 
 
- Manejament de la runa 
- Demolicions 
- Perforacions 
- Manipulació de ciment 
- Tallament de maons i altres materials amb serra mecànica 
- Pols i serradures treballant la fusta 
- Feines amb pedra d'esmeril 
- Moviments de terres. 
- Circulació normal de vehicles.  
 

Sistemes de prevenció i de protecció 
 
 

Neteja de locals Us d'aspiradora. Reg.   

Manejament de runa Regs previs 
Demolicions Regs previs 
Manipulació de ciment Filtres a les sitges. Instal·lacions tancades. 
Tallament de materials ceràmics Addició d'aigua 
Fregament amb paper de vidre Addició d’aigua 
Treballs en fusta Aspiració localitzada 
Desbarbat Aspiració localitzada 
Soldadura elèctrica Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regatge de les pistes 

 
 

1.8.2 Indumentària per a protecció personal 

 
Casc 
 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
 
Ha d'estar homologat d'acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT 1 (Resolució de la DG de Treball de 14/12/74, BOE 
312 de 30.12.74. 
 
Les característiques principals són: 
 
Classe N: es pot fer servir en treball amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1000 V. 
 
Pes: no ha de passar de 450 g.  
 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de 10 anys, encara que no hagin estat utilitzats, han de ser 
substituïts per uns altres de nous. 
 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les parts interiors en contacte amb el 
cap.  
 
Botes:  
   
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de 
perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes, sabates o sandàlies) homologat d'acord amb la 
Norma Tècnica Reglamentària MT5 (Resolució de la DG de Treball de 32.01.80 BOE núm. 37 de 12.02.80.). 
 
Les característiques principals són: 
 
Classe III. Calçat amb una puntera i plantilla. 
Pes: No sobrepujaran els 800 g. 
 
Quan calgui treballar en sòls humits o en puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser de goma. Norma 
Tècnica Reglamentària MT 27. Resolució de la DG. de Treball de 03.12.81, BOE núm. 305 de 22.12.81 Classe E. 
 
Guants 
 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc.) cal fer servir guants. 
Poden ser fets amb diferents materials, com per exemple: 
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- Cotó o punt:  feines lleugeres 
- Cuiro:     manipulació en general 
- Malla metàl·lica: manipulació de xapes que tallin 
- Lona:     manipulació de fustes 
 
Per a protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats seguint la Norma Tècnica Reglamentària MT 11 
(Resolució de la DG de Treball 06.05..77 BOE núm. 158 de 04.07.77). 
 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats d'acord amb la Norma Tècnica 
Reglamentària MT 4 (Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE núm. 211 de 03/11/75).. 
 
Protectors auditius 
 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligat l'ús de 
protectors auditius, que sempre són d'ús individual. Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb les Normes 
Tècniques Reglamentaries. 
 
Els protectors auditius poden ser taps, orelleres o cascos contra el soroll.  
 
Segons els valors d'atenuació es classifiquen en les categories A, B, C, E. 
 
Protectors de la vista 
 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols i fum, esquitxos de líquids, i radiacions perilloses o 
enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. Les ulleres oculars de protecció han d'estar 
homologades d'acord amb les Normes Tècniques Reglamentàries MT 16 (Resolució de la DG de Treball de 28/6/78 BOE, n. 
216 de 9/9/78). 
 
En el cas de les pantalles de soldador cal ajustar-se a les homologacions recollides en les Normes Tècniques Reglamentàries 
MT 3 (Resolució de la DG de Treball de 28/7/75 BOE n. 250 de 2/9/75.), MT 18 (Resolució de la DG. de Treball de 19/1/79, 
BOE, n. 33 de 7/9/79) i MT 19 (Resolució de la DG de Treball de 24/5/79, BOE n. 148 de 27/6/79). 
 
Les espieres han de tenir vidre doble; el vidre fosc ha de ser retràctil per a facilitar el picat de l'escòria.  
Aquestes pantalles poden ser de mà, amb arnès propi perquè els treballadors se les ajustin al cap, o acoblables al casc de 
seguretat. 
 
Protectors de les vies respiratòries 
 
Considerem com a més freqüent la inhalació de pols en les operacions de tallament amb disc de peces ceràmiques o de 
prefabricats de formigó. Per a protegir les vies respiratòries dels treballadors dedicats a aquesta tasca, cal fer servir caretes 
amb filtre mecànic homologades d'acord amb les Normes Tècniques Reglamentàries MT 7 (Resolució de la DG de Treball de 
28/7/75, BOE, n. 214 de 6/9/75), MT 8 (Resolució de la DG de Treball de 28/7/75, BOE n. 215 de 8/9/75), i MT 9 (Resolució 
de la DG de Treball de 28/7/75, BOE n. 216 de 9/9/75.) 
 
Roba de treball: 
 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball facilitada gratuïtament per l'empresa. 
 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires cap en 
fora..etc) i fàcil de netejar. 
 
En cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls ha de proveir de roba impermeable.  
 
Eines manuals per a treballs elèctrics en BT 
 

Si s'han de fer feines elèctriques i instal·lacions de BT, les eines manuals utilitzades, com tornavisos, claus, estenalles, 
tallafilferros, pelafils...etc han d'estar homologats d'acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT 26 (Resolució de la 
DG de Treball de 30/9/81, BOE n. 10/10/81).  
 
 

2. PLÀNOLS 

 
A continuació es presenten els plànols de mesures de seguretat i salut. 
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3. PLEC DE CONDICIONS 

3.1 PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

 
Disposicions legals d'aplicació 
 
Són de compliment obligat les disposicions contingudes en: 
 
- Estatut dels Treballadors (BOE 14-3-1980). 
 
- Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball (O.M. 9-3-71) (BOE 16-3-71). 
 
- Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (O.M. 9- 3-71) (BOE 11-3-71). 
 
- Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (decret 432/71 11-3-71) (BOE 16-3-71). 
 
- Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (O.M. 20-5-52) (BOE 15-6-52). 
 
- Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa (O.M. 21-11-59) (BOE 27-11-59). 
 
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-8-70) (BOE 5/7/8/9-9-70). 
 
- Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-5-54) (BOE 29-5-74). 
 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20-9-73) (BOE 9-10-73). 
 
- Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió (O.M. 28-11-68). 
 
- Reglament d'aparells elevadors per obres (BOE 29-5- 1974). 
 
- Regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos (R.D. 2001/1983). 
 
- Reglament de seguretat de les màquines (R.D. 26-5-86). 
 
- Llei bàsica de Residus tòxics i perillosos (BOE 20- 5-1986). 
 
- Normes per a senyalització d'obres en carreteres (O.M. 14- 3-60) (BOE 23-3-60). 
 
- Normes per a senyalització de seguretat en els centres de treballs 1403/1986 de maig (BOE 8-7-86). 
 
- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (Real Decret 1627/1997). 
 
 

3.2 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

3.2.1 Disposicions generals 

 
Art.1. Les verificacions, treballs previs, muntatge d’instal·lacions en el transcurs de l'obra, execució de l'obra (excavació, 
instal·lacions...), maquinària d'obra, mitjans auxiliars, prevenció d'incendis i diversos, es realitzaran d'acord allò indicat en el 
capítol 2 (memòria descriptiva). 

 
Art 2. Proteccions personals.  
  
2.1. Tots els estris de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, i quan aquest 
s'acabi s'hauran de rebutjar. 
 
2.2. Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en un determinat estri o equip, aquest es 
reposarà, independentment de la durada prevista o data de lliurament. 
 
2.3. Tot estri o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual va ésser concebut (per 
exemple, per un accident) serà rebutjat i reposat al moment. 
 
2.4. Aquells estris que per ús hagin adquirit més toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposats immediatament. 
 
2.5. L'ús d'un estri o equip de protecció mai no ha de representar un risc en ell mateix. 
 
2.6. Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball O.M. 17-5-7 (BOE 
29-5-74), sempre que existeixi en el mercat.     
 
2.7. En els casos en què no hi hagi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives 
prestacions. 
 
 
2.8. Casc, botes i guants. 
 
2.8.1. El casc serà d'ús personal i obligat i estarà homologat d'acord amb la M.T.-1 (BOE 30-XII-74). 
 
2.8.2. Els cascos que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de 10 anys, encara que no s'hagin utilitzats, seran 
substituïts per uns altres de nous. 
 
2.8.3. Tots els treballadors que siguin sotmesos al risc d'accidents mecànics o que existeixi la possibilitat de perforació de les 
soles per claus, portaran calçat de seguretat, homologats d'acord amb la M.T.-5 (BOE 12-II-80). 
 
2.8.4. Quan calgui treballar en terres humides o que puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, es faran servir botes de 
goma, homologats d'acord amb la M.T.-27 (BOE 22-XII- 81). 
 
2.8.5. Els treballadors hauran d'usar guants sempre que hi hagi possibilitat d'agressions a les mans. 
 
2.8.6. Per a protecció contra els agressius químics, es faran servir guants homologats d'acord amb la M.T.-11 (BOE 4-VII-77). 
 
2.8.7. Per a totes les feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució es faran servir guants homologats d'acord amb la 
M.T.-4 (BOE 3-XI-75). 
 
 
2.9. Protectors auditius, de la vista i de les vies respiratòries 
 
2.9.1. Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 db., serà obligat l'ús de 
protectors auditius, que sempre seran d'ús individual i estaran homologats d'acord amb la M.T.-2 (BOE 1- IX-75) 
 
2.9.2. Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols i fum, esquitxos de líquids, i radiacions perilloses 
o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat o pantalles. Aquestes estaran homologades d'acord 
amb la M.T.-16 (BOE 9-IX-78).    
 
2.9.3. En el cas de les pantalles de soldador caldrà ajustar-se a les M.T.-3 (BOE 2-IX-75), M.T.-18 (BOE 7-IX- 79), M.T.-19 
(BOE 27-VI-79). 
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2.9.4. En les operacions de tallament amb disc de peces ceràmiques o de formigó i en treballs que puguin produir pols, caldrà 
protegir les vies respiratòries dels treballadors amb caretes de filtre mecànic homologats d'acord amb les M.T.-7 (BOE 
28-VII-75), M.T.-8 (BOE 8-IX-75), M.T.-9 (BOE 9-IX- 75). 
 
2.10. Roba de treball 
 
2.10.1. L'empresa facilitarà gratuïtament roba de treball. 
 
2.10.2. La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible. 
 
2.10.3. En cas de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat, se'ls ha de proveir de roba impermeable. 
 
2.10.4. En cas de treballar a la vora de carrers i zones on existeixi circulació de vehicles, els treballadors portaran armilles 
reflectants o braçals reflexius.     
 
 
Art 3. Proteccions col·lectives 
 
3.1. Baranes autònomes de limitació i protecció 
 
3.1.1. Es protegiran totes les zones de pas que transcorrin al costat de rases, pous, i de l'excavació general, amb baranes o 
tanques sòlides col·locades a una distància de la vora no inferior a mig metre, poden ser fixes o mòbils, però en tot cas s'ha 
de garantir la seva adequada col·locació i resistència mentre persisteixi el pas de persones. 
 
3.1.2. En les zones on pugui haver-hi despreniments locals de terres, es col·locaran tanques de protecció o baranes a fi de 
protegir les zones de pas i de treball d'aquestes altres zones, que seran de trànsit restringit. 
 
3.1.3. En el cas de les rases a realitzar a les voreres o al mateix carrer cal a més a més de col·locar tanques, senyalitzar les 
tanques cada 15 m amb un llum vermell. 
 
3.2. Topalls de desplaçament de vehicles. 
 
3.2.1. Es podran realitzar amb un parell de taulons encadellats fixats al terreny per mitjà de rodons clavats o d'altra forma 
eficaç. 
 
3.2.2. Es col·locaran a una distància de 1 m com a mínim de la vora del talús, a fi de senyalar el límit d'aproximació dels 
vehicles. 
 
3.3. Els mitjans auxiliars de topografia, tals com cintes, estanques, mires, etc. seran dielèctriques, donat el risc d'electrocució 
per les línies elèctriques. 
 
3.4. Circulació de persones i vehicles. 
 
3.4.1. Es col·locaran senyals i rètols necessaris per la desviació del tràfic quan calgui, i per la correcta circulació de vehicles 
dins de l'obra. A més a més es disposarà el nombre de persones necessari per a regular el trànsit, quan les autoritats 
competents ho recomanin. 
 
3.5. Estrebat i apuntalaments. 
 
3.5.1. Les estrebades es faran d'acord amb les normes tecnològiques de la construcció i a la memòria descriptiva. 
 

3.2.2 Maquinaria d'obra 

 
Art 4. La maquinària a usar serà l'adequada en cada cas i es revisarà per un taller homologat: 
 

- Prèvia a l'entrada a l'obra.  
 
- Amb revisions periòdiques que garanteixin el seu bon funcionament i en qualsevol cas aquestes revisions periòdiques mai 
superaran els tres mesos. 
 
 
Art 5. El Contractista haurà de redactar un pla de revisió de la maquinària a utilitzar, que inclourà en el pla general de 
seguretat i salut de l'obra. 
 
 
Art 6. Maquinària d'excavació. 
 
6.1. Es comprovarà diàriament els dispositius de seguretat i que en el radi d'acció de la màquina no hi hagi persones. 
 
6.2. En posició de repòs de la màquina, caldrà que es compleixin estrictament l'aplicació dels dispositius de frenada i blocatge 
de la màquina. 
 
6.3. L'alçada del front d'excavació serà l'adequada a les possibilitats tècniques de la màquina i s'evitarà al màxim les 
interferències amb altres feines. 
 
6.4. Quan es treballi de nit, caldrà que la senyalització sigui reflectant. 
 
6.5. Caldrà senyalitzar adequadament totes les conduccions subterrànies o vistes amb cintes o banderoles, indicant si és 
possible la seva profunditat. 
 
6.6. Cal senyalitzar amb cintes i banderoles les zones de trànsit de camions i el perímetre de la zona de treball de les 
màquines. En cas de treball pròxim a la vora de talús, caldrà col·locar igualment cintes o banderoles de senyalització 
separades de 0,5 m a 1 m, a més a més d'allò indicat als articles 3.3.1. i 3.3.2. 
 
6.7. En el cas de zones de pas de persones o de vehicles a nivell diferent del de l'excavació, caldrà establir una senyalització 
que impedeixi passar a zones que, tot i que no estiguin sota l'acció directa de les màquines, es podrien desprendre o cedir 
més endavant, ja sigui perquè estiguin sentides, ja per causa de l'actuació de càrregues dinàmiques, de vibracions, etc.. 
 
 
Art 7. Maquinària auxiliar  
 
7.1. Formigonera 
 
7.1.1. Tots els elements de transmissió estaran protegits amb una carcassa protectora, durant el seu funcionament.   
 
7.1.2. No se situaran mai en llocs on existeixi risc de caigudes d'objectes.  
 
7.2. Eines portàtils pneumàtiques.  
 
7.2.1. Es revisaran les mànegues d'alimentació d'aire, en cas de què existeixin esquerdes es canviaran immediatament. 
 
7.2.2. Es col·locaran vàlvules de seguretat (per alleujament de pressió) a fi d'evitar cops de fuet quan es trenquin les 
mànegues. 
 
7.2.3. No s'ha de situar mai cap part del cos al costat mateix del punt d'operació en general, ni en la trajectòria de les pistoles 
clavadores en particular. 
 

3.2.3 Instal·lacions provisionals d'obra 

 
Art 8. Instal·lació elèctrica provisional d'obra  
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8.1. Quadre elèctric provisional.   
 
8.1.1. Constarà com a mínim de:  
 
- Tallacircuits fusibles generals. 
 
- Comptadors. 
 
- Interruptor diferencial o relè diferencial de 300 mA amb bobina toroïdal (en funció de la major o menor potència elèctrica de 
la instal·lació). 
 
- Interruptor automàtic general. 
 
- Interruptors automàtics per a les diferents línies repartidores als quadres de distribució. 
 
- Elements auxiliars (embarradores de distribució, barra de connexió de la línia general de presa de terra, etc) 
 
- Premsaestopes en totes les canalitzacions d'entrada i sortida del quadre. 
 
- Interruptor diferencial de 30 mA per a enllumenat i màquines portàtils (classe II i classe III). 
 
- Barres de distribució i de connexió de la línia de preses de terra.  
   
8.1.2. El quadre elèctric serà amb aïllament doble, classe II. Quan estiguin en armaris metàl·lics, aquests s'han de considerar 
de classe 0l i estaran connectats a terra mitjançant el corresponent conductor de protecció. 
 
8.1.3. Els quadres s'han d'obrir amb estris especials, i haurà de fer-ho un especialista elèctric responsable. 
 
8.1.4. Les tapes d'accés als dispositius de protecció han de ser estanques i cal comprovar-ne l'existència i el bon estat de 
conservació.  
 
8.1.5. En el quadre no s'hi han de fer forats o perforacions pel pas de fils que anul·lin l'efecte de doble aïllament i baixin o 
anul·lin el grau de protecció.  
 
8.1.6. En cap cas no es pot fer el pont en els dispositius de protecció, tant si són magnetotèrmics, com si són diferencials.  
 
8.1.7. Caldrà comprovar diàriament el bon funcionament del disparador del diferencial mitjançant el polsador de prova. 
 
Caldrà igualment comprovar periòdicament, amb els aparells escaients, que es dispari correctament a la intensitat de defecte 
que tingui prefixada.  
 
8.2. Línies repartidores i d'utilització 
 
8.2.1. Si es fan servir allargadors de fil i han d'anar per terra, cal protegir-los de manera adequada contra el deteriorament 
mecànic i han de ser del tipus estanc a l'aigua. 
 
8.2.2. Les bases d'endoll han d'incorporar un dispositiu que tapi les parts actives (amb tensió) quan sigui retirat el connector o 
endoll (de la part de la màquina). 
 
8.2.3. Totes les preses de corrent han de portar incorporat el conductor de protecció.  
 
8.2.4. No s'han de fer servir per a alimentar receptors la intensitat nominal dels quals, sigui superior a la de les preses.  
 
8.2.5. No s'han de connectar diversos receptors a una sola presa de corrent, encara que no en superin la intensitat nominal. 
 

8.2.6. La parella mascle-femella d'una presa de corrent ha de ser del mateix tipus; no s'ha de fer servir una base o un 
connector que s'hagin de forçar per acoblar-se o que baixin el grau de protecció (IP) del conjunt. 
 
8.2.7. Els conductors utilitzats en les línies repartidores seran del tipus de mànega flexible (tensió nominal mínima de 1000 V) 
especials per a treballar en condicions severes. Aquests conductors es poden instal·lar: 
 
- Directament a terra, protegint-los en els llocs on puguin patir agressions mecàniques o quan estiguin a menys de 2 m 
d'alçada. 
 
- A les parets, mitjançant abraçadores que hi estiguin subjectes i que siguin resistents a la intempèrie. No s'hi han de fer servir 
elements de fixació que malmetin l'aïllament dels conductors. 
 
- Sobre suports, tenint en compte que estiguin a una alçada mínima sobre terra de 2,5 m, sempre que no afectin la feina ni hi 
hagi circulació rodada; en el cas contrari haurà de ser de 6 m. 
 
- Enterrats, sempre que estiguin protegits contra la corrosió que pugui provocar el terreny i amb una cobertura adequada 
contra les agressions mecàniques. En aquest cas les línies subterrànies han d'estar senyalitzades convenientment per a 
delimitar-ne la trajectòria i la fondària.  
 
8.2.8. No s'hi han de fer empalmaments. En al cas que calgui allargar-les, s'han de fer amb una presa de corrent intermèdia, 
de manera tal que el grau de protecció del conjunt no variï. Si això no fos possible, cal fer servir un quadre de connexió en 
aquells llocs on sigui necessari (ambient humit o conductor). Aquests conductors han de portar incorporat el fil de protecció 
(verd i groc). No és aconsellable l'ús d'un fil de protecció separat del fil d'alimentació.  
 
8.2.9. Els fils elèctrics que van connectats a màquines, moltes de les quals són mòbils, pateixen un deteriorament mecànic 
molt superior, raó per la qual caldrà revisar periòdicament, a més de la continuïtat elèctrica, l'estat físic en què està la coberta 
aïllant. 
 
8.2.10. Els fils que portin corrent a màquines de la classe II (aïllament doble) i classe III (tensions de seguretat) no cal que 
portin incorporat el conductor de protecció.  
 
8.2.11. Els que portin corrent a màquines de classe I (necessitat de contacte de massa) han de portar-lo incorporat.  
 
8.3. Receptors. 
 
8.3.1. Cal considerar de classe I i OI tots els punts de llum situats en llocs accessibles, i hauran d'estar protegits mitjançant un 
interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA). 
 
8.3.2. Els portàtils d'enllumenat s'han de fer servir a tensió de seguretat de 24 V en ambients humits o conductius. 
 
8.3.3. En el cas que estiguin en ambients humits o molt conductius, caldrà utilitzat portalàmpades de seguretat estanca a 
l'aigua i la pols (amb tensions superiors a 50 V). 
 
8.3.4. Sempre que es treballi en ambients humits o conductius, totes les eines portàtils hauran de ser de classe II (radials) o 
bé s'hauran d'alimentar amb tensions de seguretat (vibradora) i han d'estar protegides per un interruptor diferencial d'alta 
sensibilitat (30 mA). 
 
8.3.5. La resta de maquinària d'obra, tenint en compte que la seva alimentació és amb una tensió superior a 50 V i que són 
de classe OI, estaran connectades a la xarxa general de presa a terra. Aquesta xarxa general de presa a terra tindrà una 
resistència òhmica baixa < 80 ohm, tenint en compte que el diferencial al qual són connectades és de sensibilitat mitjana (300 
mA). 
 
Art 9. Instal·lació de prevenció d'incendis.  
 
9.1. Es col·locaran extintors en l'obra. El seu nombre i capacitat serà l'indicat a la norma U.N.E. i tenint en compte les 
incompatibilitats de l'ús de diferents extintors. 
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9.2. S'habilitarà en cas que sigui necessari un local d'emmagatzematge de matèries inflamables, separat de la resta de locals, 
degudament senyalitzat i complirà l'establert en l'OGSHT. 
 
9.3. Els extintors col·locats a l'obra es revisaran cada sis mesos com a màxim i quedaran reflectit a la tarja de l'aparell. 
 
Art 10. Instal·lacions mèdiques.  
 
10.1. Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l' Ordenança General de Seguretat i Salut en el 
Treball.  
 
10.2. La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
 
 
Art 11. Instal·lacions de salut i benestar.  
 
11.1. Tindran com a mínim: 
 
- El terra, parets i sostres seran impermeables. 
- L'alçada mínima serà de 2m. 
- Estaran il·luminats i tindran una ventilació adequada. 
- A l'hivern estaran dotats de calefacció. 
 
   
11.2. Vestidors i serveis.    
   
11.2.1. Els vestidors han de tenir una alçada mínima de 2,3 m i una superfície de 2 m² per cada treballador que els hagi de fer 
servi. Han d'estar dotats de seients, armaris de roba individual amb clau, com a mínim un per a cada treballador. 
 
11.2.2. Els lavabos han de disposar d'una pica amb aigua corrent i sabó per cada 10 treballadors o fracció i un mirall per cada 
25 treballadors o fracció. 
 
11.2.3. Es disposarà d'un W.C. en cabina individual de 1,40 x 1,40 x 2,30 per a cada 25 treballadors. 
                
11.2.4. Es disposarà d'una dutxa amb aigua freda i calenta per cada 10 treballadors o fracció.  
 
11.2.5. Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària per a aquesta 
finalitat. 
 

3.2.4 Serveis de prevenció  

 
Art 12. Serveis Mèdics.  
 
12.1. A l'obra s'haurà d'informar de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, Mútues Patronals, Mútues 
Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de traslladar als accidentats per a un més ràpid i efectiu tractament. Es disposarà a l'obra 
en un lloc ben visible una llista amb els telèfons i adreces dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 
garantir un ràpid transport dels possibles accidents als Centres d'assistència.  
 
12.2. Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball, i que es 
repetirà en el període d'un any.  
 
12.3. L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa o mancomunat. 
   
 
Art 13. Servei tècnic de seguretat i salut.  

 
13.1. L'empresa constructora disposarà d'assessorament en seguretat i salut. 
 
13.2. S'anomenarà un vigilant de seguretat d'acord amb allò previst en l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el treball. 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan el nombre de treballadors superi allò previst en l'ordenança laboral de la 
construcció o en tot cas, allò que disposi el conveni col·lectiu provincial. 
 
Art 14. Pla de seguretat i salut.  
 
14.1. El Contractista està obligat a redactar un pla de Seguretat i Salut, adaptat aquest estudi als seus mitjans i mètodes 
d'execució, que haurà de ser aprovat per la direcció facultativa de l'obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex 10: Estudi de seguretat i salut 
 

19 
  

 

4. PRESSUPOST 

4.1 AMIDAMENTS 

 

 
 
 
 



Annex 3: Estudi de seguretat i salut 
 

20 

 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex 10: Estudi de seguretat i salut 
 

21 
  

 

4.2 PRESSUPOST PARCIAL 
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4.3 PRESSUPOST GENERAL 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Maig  2019                                 L’autor  de l’estudi, 
 
 

                                                                                 
 
 
 
  

José Mª Sant Vilella 
 
Enginyer de Camins, c. i p. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

 
El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de 1 
de febrer, i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la 
gestió dels residus de construcció i de demolició. Aquest s’aplica al Projecte 
executiu via ciclable al Barri de Begues Parc. 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, 
sobre ‘‘Obligacions del Productor de Residus de la Construcció i Demolició ’‘, 
l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i de la demolició ha de formar part 
del Projecte d'Execució de l’Obra, recollint les mesures i els procediments per a la 
gestió dels residus dintre o fora de l’obra 
 

2. OBJECTIU 

 
L’entitat que tregui les obres a licitar, serà el productor de residus i, per tant, haurà 
de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la 
prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, 
tot assegurant un tractament adequat amb l’objectiu d’assolir un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
 

3. DADES GENERALS 

3.1 DEFINICIONS (ART. 2 RD 105/2008, ART.3 LLEI 22/2011) 

 
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància o objecte generat en 
una obra de construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) 
es desprendrà o tindrà intenció o obligació de desprendre’s. 

Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques 
perilloses enumerades en l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de 
conformitat amb el que estableixen la normativa europea o els convenis 
internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que 
els hagin contingut. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, 
químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona 
físicament ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no 
afecta negativament altres matèries amb les quals pot entrar en contacte de 
manera que doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut 
humana. La lixiviació total, el contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat 
del lixiviat hauran de ser insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc 
per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

 

Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

 

 
 
 
Productor de residus de construcció i demolició (promotor):  
 
La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, 
es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé 
immoble  objecte d’una obra de construcció o demolició. 
 
La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o 
d’una altre tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels 
residus. 
 
El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o demolició. 
 
Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  
 
La persona física o jurídica  que tingui al seu poder els residus de la construcció i 
demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de 
posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció 
o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. 
No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els 
treballadors per compte aliè. 

3.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de 
demolició definits en l’art. 2, llevat de les terres i les pedres no contaminades 
reutilitzades en la mateixa obra o en una altra distinta, sempre que pugui 
acreditar-se’n el destí a reutilització. 

Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin 
regulats per legislació específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres 
residus de construcció i de demolició, els serà d’aplicació aquest Reial Decret en 
aquells aspectes no contemplats en aquella legislació. 

 

4. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

4.1 CLASIFICACIÓ LER I ESTIMACIÓ DELS RESIDUS 

 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant 
l’obra i la seva classificació segons el codi l LER de residus. 



4.2 INVENTARI DE RESIDUS NO ESPECIALS 

 
En el present projecte hi ha excavació de terres al executar un mur d’escullera i 
durant l’execució d’algunes rases de serveis. Hi haurà també productes 
d’enderrocs de paviments de voreres i la corresponent base de formigó. 
  
Aquestes productes  no son perilloses   i es poden classificar amb el següent codi 
LER: 
 
 

Codi LER 17 05 04 
Terres i pedres diferents de les especificades en 

el codi 17 05 03 
174,72 m3 

Codi LER 17 01 07 Residus barrejats de construcció  17,16  m3 

 
 

4.3 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS  

No es preveu la producció de residus especials en l’àmbit del present projecte 
 

5. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

5.1 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS DINS DE L’OBRA 

 
Per les característiques de l’obra i el relatiu poc volum previst  no es preveu la 
separació dels residus d’enderroc. Aquest residu serà fonamentalment  enderrocs 
de paviments, voreres de panot i la base de formigó. 
 
 
A part hi haurà petites quantitats de residus provinents d’embalatges, bidons, 
paper, etc. 
 
 
 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
1 Separació 

dels residus 

No es preveu la separació dels residus donat el petit volum. 
Altres residus generats de menor volum provinents 
d’embalatges, bidons, papers, etc. si es podran separar 
disposant-los en contenidors diferenciats tot i no superar, 
previsiblement, els límits en que la separació es obligatòria 
segons RD 105/2008 
 

 Inerts  

Els residus inerts del present projecte seran bàsicament terres 
d’excavació, enderroc de parets i formigó  que es carregaran 
sobre camió i es transportaran directament a abocador o 
zona de deposició. Es podrà habilitar, no obstant,  una zona 
d’aplec o contenidor per terres que van a abocador. 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

 No Especials 

Es disposen els següents contenidors 

� contenidor per a metall         

� contenidor per a plàstic 

� contenidor per a paper i cartró 

� contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats 

 
 
 
 
 
2 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 LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de 
terres i runes) 
 

   
 No Especials 

Mesclats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - 
guix, etc. 
CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis 
admesos en dipòsits de residus no especials). Aquest símbol 
identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en 
cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria 
un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta (LER 
170201) 

Ferralla (LER 
170407) 

Paper i 
cartró 
(LER 
150101) 

Plàstic 
(LER 
170203) 

Cables 
elèctrics 
(LER 
170411) 

  

     



 Especials 

 

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest 
símbol identifica als Residus Especials de manera genèrica i 
pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als 
Residus Especials, no obstant això, a l’hora d’emmagatzemar-
los cal tenir en compte els símbols de perillositat que 
identifiquen cadascun d’aquests recursos i senyalitzar els 
bidons o contenidors d’acord amb la legislació de Residus 
Especials. 
Símbols de perillositat: 

  T: Tòxic 
T+: Molt Tòxic 

C: Corrosiu 

F: Fàcilment 
Inflamable 
F+: 
Extremadament 
Inflamable 

E: Explosiu 

                        
N: Perillós 
per al medi 
ambient 

O: Comburent 
Xn: Nociu. 
Xi: Irritant. 

 

   

 

 
 

5.2 7.2 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L’OBRA 

S’adjunta fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra en la que s’indiquen 
les quantitats estimades de residus que l’obra generarà i es donen les dades dels 
possibles gestors de residus de cada tipus propers a l’obra. 
 
 
 
FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  
4  Destí dels residus 

segons  
tipologia  

 

 
Inerts  

Quantitat 
estimada 

Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  
 

� Dipòsit  

 191,88 E-609.99 Gestió de 
terres i 
runes, AIE. 
El Prat de 
LLobregat 

Terres, 
formigó, 
maons 

 

6. PRESSUPOST 

 
El pressupost d’execució material de la gestió de residus de construcció i 
d’enderrocs generats en l’obra ascendeix a: 844,94 € (VUIT-CENTS NORANTA-
QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS). 
 
En el Pressupost del projecte es troben incorporats, en capítol independent, els 
amidaments com el pressupost del present Estudi de Gestió de Residus de 
construcció i de demolició, tal i com estableix l’art. 4.a) punt 7è del R.D. 105/2008 
de 1 de febrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Maig 2.019    L’autor de l’Estudi de Gestió  
                                                                 de Residus   

                                                                     
                                                                   José Mª Sant Vilella 
                                                              Enginyer de Camins, C i P 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 05 :  OCUPACIÓ DE TERRENYS 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Totes les obres es desenvolupen per terrenys  públics.  L’ampliació de la vorera prevista en el tram que discorre per davant del recinte de la benzinera també ocupa exclusivament terrenys públics. 
 
Segons informació facilitada per l’Ajuntament de Begues el terreny es públic en una franja de 8 metres des del límit de la carretera. 
 
S’adjunta copia del plànol de parcel·lació del Barri de Begues Parc en l’ambit de l’antiga benzinera 
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1 CAPITOL 1 :  DISPOSICIONS GENERALS 
 
 

1.1  ÀMBIT D’APLICACIÓ  
 

El present Plec de Prescripcions Tècniques constitueix el conjunt de condicions que 
han de regir en l'execució de les obres definides al “Projecte executiu de vial ciclable 
al Barri de Begues Park”. 
  
L'execució de les obres s'efectuarà d'acord amb el present Plec i segons 
l'especificació detallada de les obres contingudes a la Memòria, Plànols, Amidaments 
i altres documents que constitueixen el Projecte i que el Contractista declara conèixer 
i acceptar i a totes les instruccions que rebi de la Direcció Facultativa, la qual dictarà 
les disposicions necessàries per a resoldre de la manera que cregui convenient totes 
les dificultats de detall que es puguin presentar. 
 

1.2 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES 
 
Les obres objecte del present projecte estan definides a la memòria, plànols, 
pressupost i el present Plec. 
 
El Contractista resta obligat a examinar i conèixer cadascun d'aquests documents en 
totes les seves parts. El Contractista resta obligat a informar immediatament a la 
Direcció Facultativa de qualsevol ambigüitat, error o omissió que detecti en qualsevol 
punt dels documents esmentats, en la intel·ligència que tindrà responsabilitat sobre els 
errors, excessos d'amidament o danys que es produïssin per manca d'haver informat 
correctament a la Direcció Facultativa. 
 

1.3 Representant del Contractista a l'Obra 
 
El Contractista estarà representat de forma permanent, per persona o persones amb 
poder suficient per a disposar sobre qüestions relatives a l'obra. Aquesta representació 
haurà d'estar vinculada a persona o persones amb coneixements tècnics de grau 
superior o mitjà. La seva designació s'haurà de comunicar a la Direcció Facultativa 
abans de la data de començament dels treballs. 
 
A la presentació de l'oferta, el Contractista adjuntarà una relació del quadre tècnic que 
destinarà a les obres, especificant-ne la categoria professional i experiència en 
realitzacions similars. 
 

1.4 Representant del Contractista a l'Obra 
 

El Contractista estarà representat de forma permanent, per persona o persones amb 
poder suficient per a disposar sobre qüestions relatives a l'obra. Aquesta representació 
haurà d'estar vinculada a persona o persones amb coneixements tècnics de grau 

superior o mitjà. La seva designació s'haurà de comunicar a la Direcció Facultativa 
abans de la data de començament dels treballs. 
 
A la presentació de l'oferta, el Contractista adjuntarà una relació del quadre tècnic que 
destinarà a les obres, especificant-ne la categoria professional i experiència en 
realitzacions similars. 
 

1.5 Direcció Facultativa  
 

La Direcció Facultativa actuarà per compte del Promotor i estarà formada pels tècnics 
designats pel Promotor, a saber: Enginyer Director i tècnic coordinador de Seguretat. 
 
La Direcció Facultativa tindrà accés lliure en tot moment, i podrà exigir la presentació 
de documents justificatius del compliment de les obligacions contractuals i factures de 
subministrament de materials aplegats en l'obra o incorporats a la seva execució, així 
com els certificats oficials d'homologació de les seves característiques i bondat. 
 
A més a més tindrà les següents funcions: 
 
a) Facilitar al Contractista la interpretació del projecte d'obra i la seva execució. 
 
b) Verificar en tot moment el curs de l'obra, compliment de les condicions del 
contracte i el seu desenvolupament d'acord al projecte i als terminis del programa 
d'execució. 
 
c) Comprovar els aplecs de material, les seves característiques i estat i la seva 
adequació al curs de les obres, determinar les anàlisis i assajos necessaris i rebutjar els 
materials inadequats o imperfectes.  
 
d) Comprovar la bona execució de totes les unitats d'obra i fixar les penalitzacions 
econòmiques que s'esdevinguin en cas de no complir les condicions contractuals. 
 
e) Advertir les anomalies que es produeixin i autoritzar la suspensió o aplaçament de 
l'obra per termini no superior a vuit dies: proposar un termini més gran quan ho 
aconsellin les circumstàncies de seguretat, defensa del patrimoni arqueològic o artístic 
del Municipi, naturalesa diferent a la prevista de les unitats d'obra a realitzar, 
circumstàncies meteorològiques o altres. 
 
f) Disposar la senyalització de les obres en execució sense perjudici de la 
responsabilitat del Contractista pel que això respecte. 
 
g) Comprovar les fonamentacions disposades a l'obra i la seva adequació a la 
naturalesa del terreny, així com els sistemes d'apuntalament i seguretat contra 
esllavissades dels talussos. 
 
h) Proposar les modificacions que sobre el projecte, durant l'execució, aconsellin 
l'estat, naturalesa o accidents del terreny o de l'obra, per raons tècniques o per la dels 



materials disponibles. 
 
i) Verificar la fabricació del material a utilitzar a l'obra, prèvia comunicació del nom i 
dades del fabricant a qui li ho hagi encomanat el Contractista. 
 
j) Establir, si ho creu convenient, terminis parcials d'execució de l'obra, sempre que no 
estiguin determinats en el projecte, oferta del Contractista o condicions de 
l'adjudicació. 
 
 

1.6 Sobre la correspondència oficial 
 

El Contractista tindrà dret a què se li doni rebut, si ho demana, de les comunicacions o 
reclamacions que dirigeixi la Direcció Facultativa i, a l'hora, estarà obligat a tornar-li els 
originals o una còpia de les ordres que d'ell en rebi, anotant al peu la paraula 
"assabentat". 
 
El "Llibre d'Ordres" o el "Llibre d'Actes", segons es determini en el moment d'inici de les 
obres, s'obrirà a la data de la comprovació del replanteig i es tancarà a la data de la 
recepció definitiva, estarà a disposició de la Direcció Facultativa que, quan sigui 
necessari, hi anotarà les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, 
autoritzant-les amb la seva signatura.  
 
Sempre que no hi hagi autorització expressada per escrit de la Direcció Facultativa en 
un altre sentit s'han d'entendre els següents supòsits: 
 
a) No s'aprova cap variació sobre les determinacions definides en el projecte o en 
ordres escrites anteriorment.  
 
b) No s'abonarà cap increment d'amidament ni treballs extraordinaris que s'hagi 
produït per necessitats, iniciativa o conveniència del Contractista, encara que se 
n’hagi informat verbalment. En tots els casos el Contractista ha de reclamar 
prèviament a l'execució dels increments d'amidaments o de les obres extraordinàries 
l'aprovació per escrit dels esmentats increments d'amidaments o treballs extraordinaris. 
 
El Contractista també estarà obligat a transcriure en l'esmentat Llibre, per ell mateix o 
mitjançant el seu Delegat, totes les ordres o instruccions que rebi per escrit de la 
Direcció, i a signar, als efectes procedents, l'oportú rebut, sense perjudici de la 
necessitat d'una posterior autorització d’aquestes transcripcions per la Direcció, amb 
la seva signatura, en l'esmentat llibre.  
 

1.7 Prescripcions complementàries 
 

Les ordres que imparteixi la Direcció de les Obres seran executades obligatòriament; 
de no ser així es podran aplicar penalitzacions econòmiques sobre els preus del 
contracte. 
 

Totes les obres s'executaran sempre atenent-se a les regles de la bona construcció i 
amb materials de primera qualitat, amb subjecció a les normes del present Plec. En 
tots aquells casos en què no es detallen les condicions, tant dels materials com de 
l'execució de les obres, el Contractista s'atendrà a allò que el costum ha establert 
com a regla de la bona construcció. 
 
Les omissions en Plànols i Plecs de Prescripcions o les descripcions errònies dels detalls 
de l'obra que siguin indispensables per a dur a terme l'esperit i intenció exposats als 
Plànols i Plec de Prescripcions, o que, per ús i costum, hagin d’ésser realitzats, no 
només no eximeixen al Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra 
omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, hauran d'ésser executats com si 
haguessin estat especificats, completa i correctament, als Plànols i Plec de 
Prescripcions. 
 

1.8 Plànols de detall 
 

Tots els plànols de detall preparats durant l'execució de les obres, hauran d'estar 
aprovats per la Direcció Facultativa de les obres. Sense aquest requisit no podran 
realitzar-se els treballs corresponents, i conseqüentment, no seran d'abonament. 
 

1.9 Instal·lacions auxiliars  
 

El Contractista resta obligat a construir pel seu compte, conservar i enretirar al final de 
les obres, totes les edificacions auxiliars per a oficines, magatzems, coberts, etc. 
 
El Contractista ha de disposar d’una oficina d’obra, dins de l’àmbit de les obres, que 
s’ubicarà allà on indiqui la Direcció Facultativa. L’oficina d’obres ha de disposar 
d’aigua, llum, calefacció, refrigeració, telèfon, fax i connexió a internet. 
 
Un cop finalitzada l’obra, si en un termini de seixanta (60) dies i amb avís previ, el 
Contractista no hagués procedit a l'enretirada de totes les instal·lacions, eines, 
materials, etc., la Propietat pot manar retirar-ho per compte del Contractista. 
 

1.10 Senyalització i precaucions 
 

Durant l'execució dels treballs, el Contractista evitarà destorbar el trànsit més del 
necessari i evitarà fins on sigui possible, molestar al veïnat amb sèquies obertes, terres 
remogudes, dipòsits de materials, voreres aixecades, etc. 
 
És obligació del Contractista organitzar la seqüència de les obres de tal manera que 
es puguin mantenir sempre els mínims accessos a les parcel·les. En cas que això no es 
compleixi la Direcció Facultativa podrà ordenar l'adequació d'accessos o afermats 
provisionals la construcció dels quals anirà totalment a càrrec del Contractista. 
 
Els tipus d'aparells de senyalització de precaució especial, taulers, tanques, 
il·luminació, etc., seran els quals disposi la Direcció Facultativa o, en el seu defecte, la 
Inspecció Facultativa, essent obligació del Contractista la seva col·locació en els llocs 
que li siguin indicats per la Direcció, sense que això suposi cap perjudici en la 



responsabilitat dels danys que es puguin produir per insuficiència o per no ser 
adequades de les senyalitzacions i precaucions. 
 
Seran per compte del Contractista les despeses que per vigilància i material de 
senyalització i precaucions, s'ocasionin en compliment del present article, així com les 
despeses per danys a tercers que es poguessin ocasionar per una senyalització 
insuficient o inadequada. 
 

1.11 Responsabilitat per danys i perjudicis 
 

El Contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i 
perjudicis, directes o indirectes, que es poguessin ocasionar a qualsevol persona, 
propietat o servei públic o privat com a conseqüència dels actes, omissió 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, pel seu 
compte, amb arreglament a la legislació vigent sobre el particular. 
 
Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades adequadament a 
costa del Contractista. 
 
Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades a 
costa del Contractista, o compensat el dany i perjudici causat. 
 

1.12 Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista  
 

Seran per compte del Contractista les següents despeses: 
 

• Vigilància de l’obra, incloent el subministrament, muntatge i desmuntatge de 
tancaments provisionals per a evitar l’entrada a parcel·les i/o terrenys d’accés 
restringit. 

• Les despeses de legalització. 
• Les despeses d’evacuació de deixalles i escombraries. 
• Les despeses de neteja de l'obra en acabar-la, incloses les eines i materials 

necessaris per a fer-ho. 
• Les despeses de remoció de les instal·lacions i senyalitzacions, enretirada amb 

motiu de l'obra. 
• Les despeses de muntatge, conservació i enretirada de les instal·lacions de 

subministrament d'aigua i energia elèctrica necessàries per a l'obra. 
• Despeses d’instal·lació de la caseta d’obra amb tots els seus components. 
• Despeses d’instal·lacions i manteniment de telefonia, electricitat, aigua i 

informàtica corresponents a la caseta d’obres. 
• Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 
• Les despeses derivades d'excavacions i moviments de terres auxiliars per a 

arribar correctament als corresponents talls de l'obra. 
• Les despeses d'enretirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 

observades i posades de manifest pels corresponents assajos i proves. 
• Les despeses corresponents a assajos d'elements d'obra defectuosos o 

incorrectes. 
• Les despeses per les proves generals a efectuar-se abans de la recepció de 

cadascuna de les parts d’obra. 
• Les despeses de topografia i les despeses necessàries per a l'aixecament de 

plànols de totes les obres realment executades (en arxius CAD i coherents amb 
les bases topogràfiques del present projecte) de totes les instal·lacions i obres 
executades. 

• Les despeses d’execució de cates per a localització de serveis urbans incloent 
la reposició de paviments en cas d’executar-se fora de l’àmbit dels nous 
paviments a executar. 

• Les despeses de control de qualitat i assajos fins a un 1,5% (u i mig per cent) del 
pressupost d’execució material de l'obra. 

 

1.13 Termini de garantia 
 

Un cop realitzada la recepció de les Obres, hi haurà un termini de garantia d'un any, i 
durant el qual, el Contractista haurà de conservar a compte seu totes les obres del 
projecte. 
 

 

1.14 Prestacions de tercer 
 

La utilització pel Contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers no implica 
conformitat amb ella ni subroga a aquest, envers la Propietat en els drets d'aquell ni 
relleva al Contractista de les seves obligacions. 
 

1.15 Confrontació de plànols i mesures. Replanteig 
 

El Contractista haurà de confrontar, després de rebuts tots els plànols que li hagin estat 
facilitats i haurà d'informar de seguida a la Direcció Facultativa de qualsevol 
contradicció existent. 
 
Les cotes dels plànols hauran, en general, de preferir-se a les mesures a escala. Els 
plànols a major escala hauran, en general, de ser preferits als de menor escala. 
 
El Contractista haurà de confrontar els plànols i comprovar les cotes d'aparellar l'obra, 
i serà responsable de qualsevol error que hagués pogut evitar si ho hagués fet. 
 
La Direcció Facultativa subministrarà al Contractista les bases topogràfiques del 
projecte i les definicions de projecte necessàries per al replanteig i execució de les 
obres en arxius CAD compatibles amb els programes de major difusió al mercat. El 
Contractista ha de tenir a la caseta d’obra  personal amb formació adequada i 
equips informàtics suficients per poder treballar els arxius informàtics i poder facilitar, en 
qualsevol moment que la Direcció Facultativa ho requereixi, qualsevol justificació 
gràfica relacionada amb les obres en suport informàtic i/o en paper. 
 
Durant tot el transcurs de l'obra el Contractista haurà de comptar amb un topògraf 
competent que garanteixi l'exactitud de tots els replantejos parcials que calgui fer i el 



qual es responsabilitzarà de l'aixecament d'un plànol de les obres realment 
executades que han de servir al Contractista per a justificar les corresponents 
certificacions parcials d’obra i, al final, la liquidació de l’obra. 
 
Si es produeixen errors de replanteig apreciables la Direcció Facultativa, al seu criteri, 
podrà fixar penalitzacions econòmiques sobre els elements afectats. 
 
Si l'error en el replanteig fos tant important que la Direcció Facultativa i/o la Inspecció 
Facultativa no admet les unitats d'obra afectades, aquestes s'hauran d'enderrocar i 
construir correctament a càrrec del Contractista.  
 
Ha de quedar ben clar que ni les comprovacions, ni la inspecció que porta a terme la 
Direcció Facultativa i/o la Inspecció Facultativa, eximeixen de responsabilitat al 
Contractista sobre els errors de replanteig, sigui quin sigui el moment en què aquests 
errors es manifestin. S'entén que la Direcció Facultativa supervisa les obres en la idea 
que, a menys que el Contractista ho manifesti expressament per escrit, el replanteig es 
produeix d'acord amb els plànols de projecte i les seves ordres escrites, que el 
Contractista els ha comprovat abans d'executar les obres corresponents i, a més a 
més, actua amb prou competència i el coneixement de causa necessari per tal de 
discriminar en cada moment quines són les comprovacions a realitzar en funció de les 
característiques de la unitat d'obra a executar. 
 

1.16 Mesures d'ordre i seguretat 
 

El Contractista està obligat a adoptar totes les mesures d'ordre i seguretat necessàries 
per a la bona i segura marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el Contractista serà únicament i exclusivament el responsable, durant 
l'execució de les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui patir el seu 
personal o que aquest pugui causar a altres persones o entitats, assumint en 
conseqüència totes les responsabilitats annexes a la legislació vigent. Serà obligació 
del Contractista la contractació d'assegurances contra risc per incapacitat 
permanent o mort dels seus obrers, d'acord amb la legislació vigent. 
 

1.17 Disposicions laborals vigents 
 

L'adjudicatari estarà obligat a complir les disposicions referents a la legislació social i 
laboral i, en general, totes les disposicions referents a assegurances socials, subsidis i 
seguretat i higiene al treball, i la Propietat restarà lliure de qualsevol responsabilitat que 
se'n pogués derivar de l'incompliment de dites disposicions, de les que únicament serà 
responsable el Contractista. 
 
El Contractista queda, doncs, obligat a complir les lleis referents a la Protecció de la 
Indústria Nacional. 
 
La infracció de les anteriors disposicions facultarà a la Propietat per a la rescissió del 
Contracte, no eximint, però, al Contractista de les responsabilitats contretes. 
 

 

1.18 Termini d'execució de les obres 
 

Llevat que en el propi contracte se’n fixi un altre, el termini d'execució de les obres 
serà de dos (2) mesos comptats a partir de la data de contractació. 
 

1.19 Despeses dels assajos 
 

El Contractista subministrarà, pel seu compte, als laboratoris assenyalats per la Direcció 
Facultativa i d'acord amb ella, una quantitat de material per assajar degudament 
classificat, igualment donarà totes les facilitats, personals i amb maquinària per a 
poder realitzar tots els assajos de forma adient.  
 

Els assajos i proves que s'hagin ordenat per haver aparegut materials o unitats d'obra 
defectuosos i els quals s'hagin fet per propi interès del Contractista aniran a càrrec del 
Contractista. 
 
Les despeses de Control de Qualitat i Assajos fins a l'u i mig per cent (1,5%) del 
pressupost d’execució material. 
 

1.20 Disposicions tècniques a tenir en compte 
 

Tant els materials com l'execució de les obres s'hauran d'atenir a la normativa oficial 
vigent. En tots els casos on s’esmenta una determinada normativa s’ha d’entendre 
que es refereix a la versió vigent de la normativa esmentada. 
 

En particular es tindran en compte les següents normes i Plecs de Condicions que 
puguin figurar en el text amb les abreviatures que per a cadascun d'ells s'indiquen a 
continuació, i seran complementaris del Present Plec en tot allò que en ell no s'hi 
contempli. 
 

PG-3: Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i 
Ponts. PG-3/75 (aprovat per OM de 5 de Febrer de 1975). 

  

PRC: Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de 
ciments RC-75, publicant en el B.O.E. de 28 d'Agost de 1975. 

  
PTC: Plec General de Condicions Facultatives per a fabricació, transport i 

muntatge de formigó de l'Associació Tècnica de Derivats de Ciment. 
  
PAA: Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 

d'abastiment d'aigua. Aprovat per Ordre de 28 de Juliol de 1974. 
  
EHE-98: Instrucción de hormigón estructural. 
  
HP/5-79: Recomanacions per a la disposició i col·locació de carcasses. Institut 

Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. 
  



Normes 
MV: 

Normes MV del MOPU. 

  

NTE: Normes tecnològiques de l'edificació. Centre d'Estudis de la 
Construcció. 

  
NBE-CPI 96: Norma bàsica NBE-CPI 96 sobre condicions de protecció contra 

incendis dels edificis. 
  
NTE-IEB/197
4: 

Instal·lacions d'electricitat Baixa tensió. 

  
NLT/72: Normes d'Assaig del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl del 

Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques. 
  
MELC: Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assajos de Materials. 
    
UNE: Normes UNE 
  
ASTM: Normes ASTM 
  
DIN: Normes DIN 
  
ICP: Instrucció per al control de fabricació i posta en obra de mescles 

bituminoses. 
  
ITH: Instrucció del IET per a tubs de formigó armat o pretesat. Juny 1980. 
  
IFF: Instrucció 6.2.IC 1975 sobre ferms flexibles (O.M. 12-3- 1976). 
  
IFR: Instrucció 6.2.IC 1975 sobre ferms rígids (O.M. 12-3- 1976) 
  
RBT: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i instruccions 

complementàries. Decret 2413/1973 del 20 de Setembre. 
  
RCB: Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos, per 

Ordre del Ministeri d'Indústria del 18 de Novembre de 1974. 
  
RGC: Reglament general del servei públic de gasos combustibles. Decret 

2913/1973 del 26 d'octubre. Així com totes les Normes vigents en les 
companyies de serveis afectades (aigua, electricitat, telèfons, gas, 
etc.). 

 
Les normes relacionades completen les prescripcions del present Plec en allò referent 
a aquells materials i unitats d'obra no esmentats expressament en ell, resta en l'opinió 
de la Direcció Facultativa dirimir les possibles contradiccions existents. 



 
2 CAPÍTOL II.- CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS I 

L'EXECUCIÓ DE L'OBRA : 
 
 
 

2.1 MATERIALS 
 

2.2 MATERIALS BÀSICS 
 

2.2.1 LÍQUIDS 
 

2.2.1.1  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 

pràctica.  

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 

sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 

aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 

central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat 

sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 

substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 

protecció de l'armat.  

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 

antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 

acompleix totes aquestes característiques:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  

- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es 

tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar 

els assajos anteriors.  

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó 

preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris 

contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les 

especificacions de l'article 27 de l'EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-

se la presa de mostres segons la UNE 83951.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al 

curat.  

 
  
  
 

2.2.2 GRANULATS 
 

2.2.2.1 SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020,B0312500,B0311010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 

procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 

autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Sorra de marbre blanc  

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  

- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  

- Sorra per a reblert de rases amb canonades  

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 

d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que 

li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 



- Aplicacions anteriors.  

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 

estableixi explícitament la DF.  

No ha de tenir margues o altres materials estranys.  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 

toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 

sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A 

més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 

adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de 

requisits:  

- Dimensió mínima permesa =  4 mm  

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

- Asfalt:  <= 1% del pes 

- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 

de l'EHE.  

SORRA DE MARBRE BLANC:  

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la 

confecció del formigó  

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 

dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 

kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 

0,8% en pes  

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 

d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 

comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus 

de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la 

possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig 

descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de 

realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  

- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  

- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75  

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  

- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  

- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 16% en pes  

Valor blau de metilè(UNE 83130):  

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en 

pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+  

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 

la construcció.  

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 

química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 

d'utilització.  

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, 

capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  



Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la 

direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen 

les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 

evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 

emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 

terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 

d'emmagatzemar per separat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus.  

SORRES PER A ALTRES USOS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 

proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 

de l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 

ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 

d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 

d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que 

no compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 

idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 

determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 

d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les 

especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 

suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder 

ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En 

cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la 

conformitat de les especificacions:  

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133).  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es 

considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant 

rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 

condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 

dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 

d'exposició 



- 75, en la resta de casos  

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques 

que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si 

l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 

0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 

presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva 

detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus 

caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les 

d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.  

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 

siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

 
  
 
 

2.2.2.2 GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0331Q10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  

- Confecció de formigons  

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  

- Material per a drenatges  

- Material per a paviments  

El seu origen pot ser:  

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints 

d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  

Els granulats naturals poden ser:  

- De pedra granítica  

- De pedra calcària  

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat 

són els següents:  

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  

- Granulats reciclats provinents de formigó  

- Granulats reciclats mixtes  

- Granulats reciclats prioritariament naturals  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 

d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que 

li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors.  

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 

provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 

amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.  

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 

la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 

DF.  

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)  

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A 

més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 

adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de 

requisits:  

- Dimensió mínima permesa =  4 mm  

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

- Asfalt:  <= 1% del pes 

- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 

de l'EHE.  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 

la construcció.  

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 

química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 

d'utilització.  

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, 

capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 

10% en pes.  

Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes  

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.  

Contingut de formigó:  > 95%  

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible:  

- Drenatges 

- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o 

Iib 

- Protecció de cobertes 

- Bases i subbases de paviments  

GRANULATS RECICLATS MIXTES:  

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 

elements massissos > 1600 kg/m3.  

Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible:  

- Drenatges 

- Formigons en massa  

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 

formigó.  

Ús admissible:  

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:  

- Per a confecció de formigons 

- Per a drens 

- Per a paviments 

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  

Contingut de silicats inestables:  Nul  

Contingut de compostos fèrrics:  Nul  

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen 

per a la confecció del formigó  

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 



N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 

dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó 

serà menor que les següents dimensions:  

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 

parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 

formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 

<=45º (amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:  

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 

- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui 

reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim  

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el 

primer punt i el segon del paràgraf anterior.  

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada 

cas.  

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):  

- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 

kN/m3 (UNE EN 1744-1):  

- Granulats naturals <= 1% en pes  

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 

- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  

Contingut d'ió Cl-:  

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 

1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.  

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):  

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul  

Contingut de restes d'asfalt:  

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul  

Reactivitat:  

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-

508 EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la  

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):  

- Granulats gruixuts naturals:  <= 40  

Absorció d'aigua:  

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:  

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 

comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus 

de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la 

possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig 

descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de 

realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 

toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 

sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  

GRAVA PER A DRENATGES:  

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o 

del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials 

estranys.  

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal 

acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada 

explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de 

drenatge.  

Plasticitat:  No plàstic  

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40  

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  

Condicions generals de filtratge:  

- F15/d85:  < 5 

- F15/d15:  < 5 

- F50/d50:  < 5  

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària 

superior de la proporció x% del terreny a drenar)  

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:  

- F60/F10:  <20  

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  

- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 

- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres 

granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema 

d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així 

successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de 

filtres geotèxtils.  

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del 

compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la 

fracció del mateix inferior a 25 mm.  

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà 

de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.  

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les 

condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents 

condicions:  

- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) 

sigui inferior al 2% (UNE 103502).  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  

Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 

evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 

emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  

GRAVA PER A PAVIMENTS:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

GRAVA PER A DRENATGES:  

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 

Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C 

«Drenaje superficial».  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 

proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 

de l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 

definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 

ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 

d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 

d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que 

no compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que 

garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material 

s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 

idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 

determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 

d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les 

especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 

suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder 

ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En 

cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la 

conformitat de les especificacions:  

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Partícules toves (UNE 7134)  

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat 

corresponent.  

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 

durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  

- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 

- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 

- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)  

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha 

de contenir:  

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d'identificació del material  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 

indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 

granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 

s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució 

del reblert.  

 
 
 

2.2.2.3 TOT-U 
 



 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0372000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Material granular de granulometria contínua.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o 

dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.  

- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de 

cantera o de grava natural.  

- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que 

determini la DF.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 

la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 

DF.  

El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de 

granulometria uniforme.  

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química 

apreciable sota les condicions possibles més desfavorables.  

No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres 

capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la 

durabilitat de la capa on es col·loqui.  

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  

S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, 

de pedra de cantera o de grava natural.  

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció 

i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les 

categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques 

exigides a l'article 510 del PG3 vigent.  

Composició química:  

- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui 

en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%  

- A la resta: < 1%  

- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids 

reciclats procedents de demolicions de formigó: < 0,7%  

Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-

5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.  

Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de 

complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.  

Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35  

Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  

- Àrids per a tot-u: < 30 

- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35  

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  

- Àrids per a tot-u: < 35 

- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40  

Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% 

en massa  

Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):  

- Fracció 0/4 del material:  

- T00 a T1: > 40 

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 

- Vorals de T3 i T4: > 30  

Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:  

- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:  

- T00 a T1: > 35 

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 

- Vorals de T3 i T4: > 25  

Plasticitat:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104  

- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:  

- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 

- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30  

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:  

+------------------------------------------------+ 

¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 

¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 

¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 

¦------------¦-----------------------------------¦ 

¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 

¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 

¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 

¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 

¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 

¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 

¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 

¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 

¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 

¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 

+------------------------------------------------+  

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la 

fracció retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.  

Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de 

complir:  

- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%  

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:  

- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%  

- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%  

- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%  

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:  

- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul  

Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, 

establertes a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel 

fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el 

seu cas.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos 

a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos.  

TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados 

hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma 

UNE-EN 13242.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent 

documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 

exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 



lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 

no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 

lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat 

del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). 

- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 

- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 

- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+). 

- Referència a la norma EN 13242. 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. 

- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert a la DT.  

S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries 

estranyes o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 

de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 

conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 

marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 

control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 

sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 

rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 

convenient.  

En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es 

prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:  

- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 

- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 

- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 

- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, 

segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 

- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 

- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 

- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 

- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 

- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els 

següents assaigs d'identificació i caracterització del material:  

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 

- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  

- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 

- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, 

segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 

- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 

- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  

- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 

- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 

- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 

- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que 

els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat 

acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els 

altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF 

i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig .  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.  

 
 
 

2.2.3 PEDRES PER A FONAMENTS I MURS 
 

2.2.3.1 PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0442700. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres.  

S'han considerat els tipus següents:  

- De pedra granítica  

- De pedra calcària  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La roca ha de provenir de la pròpia excavació o de préstecs. Ha de tenir la superfície rugosa 

i no s'han d'admetre les pedres arrodonides.  

Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra uniforme.  

No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques.  

Ha de ser compacta, sense alteracions apreciables i estable químicament davant de l'acció 

dels agents externs, en particular davant de l'aigua.  

En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les 

arestes vives.  

Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'utilització d'acord amb la DT i les 

indicacions de la DF.  

El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la DT o la DF. Per a l'escollera sense 

classificar és de 0,5 kg.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

El contingut de partícules amb forma inadequada ha de ser inferior al 30 %. En cas de 

superar-se aquest valor, només s'ha de poder utilitzar si es fa un estudi especial per a 

garantir un comportament correcte. Les partícules de forma inadequada són aquelles que 

compleixen: (L+G)/2  >=  3 E, on: L = longitud (separació màxima entre dos plànols paral·lels 

tangents a la partícula), G = espessor (diàmetre del forat circular mínim per on pugui passar 

la partícula), E = ample (separació mínima entre dos plànols paral·lels tangents a la 

partícula). 

Els valors de L, G i E es poden determinar de forma aproximada i no han de ser mesurats 

necessàriament en tres direccions perpendiculars.  

Estabilitat: Assaig immersió en aigua 24 h (NLT 255):  

- Fissures:  Sense fissures 

- Pèrdua de pes:  <= 2%  

Característiques fonamentals:  

- Densitat aparent seca:  >= 2500 kg/m3  

- Absorció d'aigua (UNE 83134):  <= 2%  

- Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2):  < 50  

- Contingut d'ió sulfat (UNE 7245):  < 12%  

- Coeficient de dilatació tèrmica (C):  0,000006 <= C <= 0,000012 mm °C 

- Mòdul d'elasticitat:  entre 100000 i 500000 kg/cm2 

- Porositat aparent:  <= 0.4% 

- Duresa Mohs:  >= 6.5  

El pes de les pedres col·locades ha de ser de com a mínim 10 kg, i de 200 kg com a màxim. El 

percentatge de pedres amb un pes inferior a 100 kg no pot sobrepassar el 25 % del total.  

PEDRA GRANÍTICA:  

Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldespat i mica.  

Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme.  

No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldespats característics.  

No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm.  

Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 120 N/mm2  

PEDRA CALCÀRIA:  

Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic.  

No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les.  

No han de ser bituminoses.  

No han de tenir argiles en excés.  



Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids.  

Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin fragmentacions.  

Si existeixen diferents tipus de pedra a  l'obra, el subministrament i emmagatzematge s'ha de 

fer individualitzat per a cada tipus de bloc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció del informe de la pedrera a utilitzar, amb les següents dades:  

- Classificació geològica.  

- Densitat aparent seca.  

- Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2).  

- Estudi de la morfologia.  

- Prova d'absorció en aigua dolça o salada (UNE 83134).  

- Resistència a l'acció dels sulfats.  

- Cada 2.000 t de pedra utilitzada, i sempre que hi hagi un canvi de front d'explotació, 

s'han de fer els següents assaigs:  

- Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2).  

- Absorció (UNE-EN 1925).  

- Determinació del pes específic (UNE-EN 1936).  

- S'ha de fer com a mínim una vegada, els següents assaigs:  

- Densitat aparent seca.  

- Resistència a l'acció dels sulfats magnèsic i sòdic (cas d'esculleres en contacte amb 

aigua) (UNE-EN 1367-2).  

- Inspecció de la pedrera, un cop al mes com a mínim, per a comprovar la continuïtat dels 

fronts de treball.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs sense que el contractista hagi presentat l'informe 

de la pedrera.  

Si el material o la pedrera no compleixen totes les especificacions, no s'ha d'autoritzar el 

seu ús.  

 
  
  
 

2.2.4 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 

2.2.4.1 CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B051E201,B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 

amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un 

cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  

- Ciments comuns (CEM)  

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  

- Ciments blancs (BL)  

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea.  

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 

produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 

assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir 

estabilitat de volum a llarg termini.  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 

l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 

comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes 

sec del ciment.  

CIMENTS COMUNS (CEM):  

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 

197-1.  

Tipus de ciments:  

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V  

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 

d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 

B o C.  

Addicions del clinker pòrtland (K):  

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL  

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 

addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 



¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM 

IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han 

de ser declarats a la designació del ciment.  

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma 

UNE-EN 197-1.  

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 

durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 

de 6 de juny.  

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  

CIMENTS BLANCS (BL):  

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 

i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 

paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 

que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 

ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 

el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al 

ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el 

tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+  

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 

químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 

homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 

de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 

condicions.  

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de 

los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados.  

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 

como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 

morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 

93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, 

aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción 

de Cementos (RC-08).  

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 

de los cementos comunes.  

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios 

de conformidad.  

UNE 80305:2001 Cementos blancos.  

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 

agua de mar.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 

(CAC):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció 

i per a la fabricació de productes de construcció, 

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i 

per a la fabricació de productes de construcció:  

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  



El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 

mínim:  

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 

producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 

prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 

principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 

pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat  

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a 

l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 

RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 

juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 

informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 

juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  

OPERACIONS DE CONTROL:  

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de 

comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 

mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs 

complementaris.  

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de 

comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat 

del Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant 

signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 

reconeixements del distintiu.  

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a 

una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 

Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors 

o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la 

mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els 

Annexes 5 i 6 de la RC-08.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a 

assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la 

composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada 

preventivament.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 

documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 

completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 

meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu 

aspecte o color.  

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris 

establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs 

per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot 

únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  

 
  
 
 

2.2.5 FORMIGONS DE COMPRA 
 

2.2.5.1 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064C26B,B064500C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 

d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 

pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-

100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 

seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  



En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de 

la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 

grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 

limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 

aigua/ciment).  

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència 

de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 

contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, 

indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 

designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 

d'especificar abans de l'inici del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE-08.  

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 

volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 

silici no podrà excedir el 10%  

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 

cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica 

a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 

producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 

l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 

450.  

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE 

EN 934-2  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat.  

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de 

resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del 

formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 

a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments 

normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent 

(CEM 32,25))).  

Valor mínim de la resistència:  

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  

Tipus de ciment:  

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP 

VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 

II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 

sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 

(UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  

Densitats dels formigons:  

- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 

funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant 

el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 

funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el 

tipus d'exposició més favorable ha de ser:  

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm  

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 

- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

- Consistència fluida:  ± 2 cm 

- Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+  

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 



- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 

treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 

mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 

kg/m3, inclòs el ciment.  

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i 

en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 

volum.  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original.  

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 

següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  

- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a 

mínim:  

- Contingut de ciment per m3  

- Relació aigua/ciment  

- Tipus, classe i marca del ciment  

- Contingut en addicions  

- Contingut en additius  

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

- Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a 

cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 

fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de 

penetració d'aigua.  

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 

es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 

12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  

o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma 

EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE 

EN 12390-8.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 

dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 

subministrament.   

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, 

es realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 

2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes 

<= 2  

- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 

subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 

anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha 

efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 

del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 

mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 

característica real.  

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que 

disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 

inferiors a 6,00 metres  

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 

resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 

que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 

reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 

mesos.  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  



Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 

83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 

s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels 

límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. 

En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries 

en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  

Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 

freqüència indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE 

EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

- Consistència (UNE 83313) 

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 

d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 

l'altre per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 

condicions del plec.  

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 

dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 

pastades controlades d'acord amb:  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a 

control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 

determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= 

x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 

reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, 

per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença 

del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i 

estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on:  

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient:  

Coeficient:  

- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o 

són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 

controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  

K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 

si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 

corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 

estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a 

la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 

ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és 

igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa 

trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 

subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 

dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 

límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas 

contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els 

ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En 

altre cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 

realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació 

d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la 

merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 

assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 

83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 

testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat 

mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és 

superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en 

el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 

demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 

Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu 

unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 



expressades ambdues en proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 

resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 

l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 

es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 

següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de 

treball, es rebutjarà el camió controlat.  

 
 
  

2.2.5.2 FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NN14C,B06NN14B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a 

millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum 

necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.  

S'han considerat els materials següents:  

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació 

del formigó estructural al procés d'abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:  

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 

- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 

excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C  

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o 

escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros 

reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte 

a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.  

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural 

contenen poc ciment.  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 

1011.  

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 

granulat.  

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, 

i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  

S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el 

contrari.  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat.  

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  

Classe resistent del ciment:  >= 32,5  

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 

- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

Toleràncies respecte de la dosificació:  

- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 

- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 

- Contingut d'aigua:  ± 3% 

- Contingut d'additius:  ± 5% 

- Contingut d'addicions:  ± 3%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original.  

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 

següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Data i hora de lliurament  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a 

formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la 

dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.  

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:  

- Tipus i contingut de ciment 

- Relació aigua ciment 

- Contingut en addicions, si es el cas 

- Tipus i quantitat d'additius  

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 

- Identificació del lloc de subministrament 

- Identificació del camió que transporta el formigó 

- Hora límit d'ús del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  

- Control de les condicions de subministrament.  

- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  

- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb 

la dosificació correcta.  

La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el 

formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat 

màxima de 6 mesos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  



La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 

condicions del plec.  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 

si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 

corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 

estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

 
  
 

2.2.6 MORTERS DE COMPRA 
 

2.2.6.1 MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710250,B0710150,B071M003,B071M005. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter adhesiu  

- Morter sintètic de resines epoxi  

- Morter refractari  

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  

- Morter de ram de paleta  

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  

en afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa 

de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a 

resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, 

llars de foc, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una 

pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o 

interior.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues 

minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 

aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i 

càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en 

forma d'un o més components.  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  

- 1: Normal 

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 

- F: D'adormiment ràpid 

- T: Amb lliscament reduït 

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en 

dispersió millorats).  

ADHESIU CIMENTÓS (C):  

Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  

Característiques especials:  

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  

- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  

Característiques fonamentals:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Característiques especials:  

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  

Característiques fonamentals:  

- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Característiques especials:  

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  

- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats 

inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la 

temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser 

aprovada per la DF.  

Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 

Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 

Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  

MORTER POLIMÈRIC:  

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i 

fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i 

regularització d'elements de formigó.  

Granulometria:  0 - 2 mm  

Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  

Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  

MORTER DE RAM DE PALETA:  

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o 

additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com 

a material d'unió i rejuntat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat 

menor o igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), 

es inferior o igual al valor que figura especificat  

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a 

compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la 

mescla, en volum o en pes.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent:  

- Característiques dels morters frescos:  

- Temps d'us (EN 1015-9) 

- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 

- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  

- Característiques dels morters endurits:  

- Resistència a compressió (EN 1015-11) 

- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  

- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 



- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 

- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 

- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 

- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que 

li siguin aplicables)  

- Característiques addicionals per als morters lleugers:  

- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc:  

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 

- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 

i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  

Temps màxim d'emmagatzematge:  

- Morter adhesiu:  1 any  

- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  

MORTER DE RAM DE PALETA:  

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 

albañilería.  

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos per a la construcció:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol  

- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que 

està llest per a ser aplicat 

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la 

mescla 

- Mètode d'aplicació 

- Temps obert 

- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 

- Àmbit d'aplicació  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una 

composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats 

especificades (concepte de prestació):  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en 

unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels 

components que s'han declarat (concepte de recepta):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d'us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d'unió (adhesió) 

- Absorció d'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, 

REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter  

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 

del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà 

la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà 

una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a 

compressió (UNE-EN 1015-11)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 

1015-11.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 

fabricant, d'acord a les condicions exigides.  

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de 

projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient 

de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior 

al 90 % del previst en el projecte.  

 
 
 

2.2.7 MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 

2.2.7.1 MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1IA00. 
 



1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, 

estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a 

enginyeria civil)  

S'han considerat els tipus següents:  

En funció de la densitat aparent:  

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  

més gran de 1000 kg/m3  

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de 

no assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 

categoria I.  

En funció del volum i disposició de forats:  

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de 

color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 

requerides per la DF.  

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures 

en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 

colpejat i un color uniforme en fracturar-se.  

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre 

de llarg, ample i alt.  

Volum de forats:  

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70%  

Volum de cada forat:  <= 12,5%  

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20%  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel 

fabricant, amb indicació de categoria I o II  

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la seva categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia:  

- Peces amb <= 1,0%:  A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 

772-3)  

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins 

dels límits següents en funció de la categoria.  

- D1:  <= 10% 

- D2:  <= 5% 

- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig 

reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en 

més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més 

escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  

PECES LD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 

12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 

d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  

PECES HD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 

d'exposició  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 

d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 

- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 

terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 

arcilla cocida.  

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 

Piezas de arcilla cocida.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 

l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  



- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una 

resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es 

pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 

resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 

determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació:  

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

- Referència a la norma EN 771-1 

- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 

de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 

conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 

marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 

control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 

sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 

rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 

convenient.  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la 

documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui 

segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de 

control de producció industrial que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig 

obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar 

inferior al 95%.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 

indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 

qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a 

càrrec del Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir 

les condicions especificades.  

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà 

amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble 

numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin 

conformes a les especificacions exigides.  

- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 

determinacions realitzades.  

 
  

2.3 MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 

2.3.1 MATERIALS PER A VORADES 
 

2.3.1.1 PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B96512D0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció 

transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 

- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la 

seva capa superficial  

S'han considerat les formes següents:  

- Recta 

- Corba 

- Recta amb rigola 

- Per a guals  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  

El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.  

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 

mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  

La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.  

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  

Classes en funció de la resistència climàtica:  

- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 

- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 

- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-

desglaç;  cap valor unitari > 1,5  

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:  

- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 

- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 

- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm  

Classes en funció de la resistència a flexió:  

- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 

- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 

- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa  

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions 

de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.  

Toleràncies:  

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 

mm, <= 10 mm  

- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:  

- Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 

- Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm  

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:  

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 



- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  

UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 

l'abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- Identificació del producte 

- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol  

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no 

sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data de producció 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a 

l'ús. 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 

l'abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 

A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 

exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les 

seves modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 

enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 

vianants i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, 

UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)  

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, 

per tal de realitzar els següents assaigs:  

- Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 

- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país 

de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 

sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 

rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 

UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 

identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.  

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 

especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, 

fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% 

del subministrament.  

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de 

les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les 

especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs 

sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el 

conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.  

 
 

2.3.2 MATERIALS PER A VORADES 
 

2.3.2.1 PECES CORBES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9661AJ0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció 

transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 

- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la 

seva capa superficial  

S'han considerat les formes següents:  

- Recta 

- Corba 

- Recta amb rigola 

- Per a guals  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  

El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.  

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 

mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  

La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.  

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  

Classes en funció de la resistència climàtica:  

- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 

- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 

- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-

desglaç;  cap valor unitari > 1,5  

Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:  

- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 

- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 

- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm  

Classes en funció de la resistència a flexió:  

- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 

- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 

- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa  

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions 

de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.  



Toleràncies:  

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 

mm, <= 10 mm  

- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:  

- Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 

- Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm  

- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:  

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  

UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 

l'abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- Identificació del producte 

- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol  

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no 

sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data de producció 

- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a 

l'ús. 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a 

l'abrasió i la resistència a la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 

A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 

exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les 

seves modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 

enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 

vianants i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, 

UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)  

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, 

per tal de realitzar els següents assaigs:  

- Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 

- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país 

de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 

sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 

rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 

UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 

identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.  

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 

especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, 

fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% 

del subministrament.  

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de 

les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les 

especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs 

sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el 

conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.  

 
  
  
 

2.3.3 MATERIALS PER A RIGOLES 
 

2.3.3.1 PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B97422E1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada de morter de ciment blanc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les 

arestes rectes i la cara plana. 

No pot tenir imperfeccions a la cara vista.  

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  

Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 7,5%  

Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):  

- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2 

- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2  

Gelabilitat (UNE 127004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament  

Toleràncies:  

- Dimensions:  ± 1 mm  

- Gruix:  ± 3 mm  

- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm  

- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm  

- Balcaments:  ± 0,5 mm  

- Planor:  ± 0,4 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en palets.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  



 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y 

recepción en obra.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i 

recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 

peces) per tal de realitzar els següents assaigs:  

- Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339):  

- Absorció d'aigua 

- Gelabilitat 

- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 

- Resistència al xoc  

- Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339)  

- Resistència a flexió 

- Estructura  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país 

de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 

sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 

rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 

UNE-EN 1339.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 

identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.  

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 

especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, 

fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% 

del subministrament.  

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de 

les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les 

especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs 

sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el 

conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.  

 
  
 
 

2.3.4 MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
 

2.3.4.1 PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E13200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a 

pavimentació.  

S'han considerat les peces següents:  

- Panot gris per a voreres  

- Panot de color amb tacs per a pas de vianants  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol 

mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en 

la seva estructura principal i en la seva capa superficial.  

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  

Llargària:  <= 1 m 

Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions 

de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.  

Toleràncies:  

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 

- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 

mm):  

- Classe 1 (marcat J):  

- Llargària <= 850 mm: 5 mm 

- Llargària > 850 mm: 8 mm  

- Classe 2 (marcat K):  

- Llargària <= 850 mm: 3 mm 

- Llargària > 850 mm: 6 mm  

- Classe 3 (marcat L):  

- Llargària <= 850 mm: 2 mm 

- Llargària > 850 mm: 4 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió 

màxima superior a 300 mm):  

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 

- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  2 mm 

- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  2,5 mm 

- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  4 mm 

- Concavitat màxima:  2,5 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 



Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 

A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 

exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les 

seves modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits 

enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 

vianants i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb 

anterioritat a la mencionada data 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors 

declarats pel fabricant:  

- Dimensions nominals 

- Resistència climàtica 

- Resistència a flexió 

- Resistència al desgast per abrasió 

- Resistència al lliscament/patinatge 

- Càrrega de trencament 

- Comportament davant el foc  

- Referència a la norma UNE-EN 1339 

- Identificació del producte 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació:  

- Nom o marca identificativa del fabricant 

- Direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma EN 1339 

- El tipus de producte i l'ús o usos previstos 

- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses 

les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:  

- Resistència al trencament 

- Resistència al patinat/lliscament 

- Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la ruptura 

- Resistència al patinat/lliscament 

- Durabilitat 

- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Els productes destinats a ús en cobertes:  

- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  

OPERACIONS DE CONTROL:  

- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i 

recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 

peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)  

- Sobre 3 mostres de 3 peces:  

- Absorció d'aigua 

- Gelabilitat 

- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 

- Resistència al xoc  

- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna  

- Resistència a flexió 

- Estructura 

- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)  

- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material 

disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció 

establert en la marca de qualitat de producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 

UNE-EN 1339.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 

identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.  

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 

especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, 

fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% 

del subministrament.  

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de 

les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest 

requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, 

acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat.  

 
 
  
 

2.3.5 MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 

2.3.5.1 MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H11131. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria 

continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin 

recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, 

eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una 

temperatura molt superior a la d'ambient.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i 

eventualment additius.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar 

carbonitzada o sobreescalfada.  

Requisits dels materials constitutius:  

- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:  

- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591  

- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023  

- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924  

- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 

- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023  

- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions 

de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst  

- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada  

- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 

- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la 

granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de 

complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.  

- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 



assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Característiques generals de la mescla:  

- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. 

Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la 

mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, 

s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge 

que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una 

aproximació del 0,1%  

- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors 

màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 

mm.  

- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els 

granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels 

granulats fins  

- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de 

determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  

- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar 

classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit  

MESCLES CONTINUES:  

La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:  

- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials 

constitutius 

- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals  

El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant 

granulometria:  

- AC: Formigó asfàltic 

- D: Granulometria màxima del granulat 

- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 

- lligant: designació del lligant utilitzat 

- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), 

semidensa (S) o grossa (G) 

- MAM:si la mescla es de mòdul alt  

Requisits dels materials constitutius:  

- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors 

especificats.  

- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa 

sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, 

el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 

- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en 

massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de 

pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 

13108-1  

- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels 

següents:  

- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 

31,5 mm 

- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 

mm, 20 mm, 31,5 mm  

     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica 

seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la 

UNE-EN 13108-1  

- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim 

seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-

1.  

- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser 

igual o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció 

indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat 

pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 

l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 

fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 

l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 

fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en 

alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la 

temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit 

superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la 

temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau 

alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes 

temperatures han d'estar declarades pel fabricant.  

- Característiques de la mescla amb especificació empírica:  

- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu 

modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:  

- Capes de rodadura:  <= 10% en massa 

- Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa  

- Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1  

- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el 

corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 

13108-1  

- Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu 

constitutiu  

- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de 

complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del 

material.  

- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 

ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les 

categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 

fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en 

alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 

pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en 

alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:  

- Contingut de lligant:  >=3%  

- Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors 

màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 

especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  

Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la 

classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-

EN 13108-1. 

- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir 

el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories 

especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.  

MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:  

El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot 

superar el 10% de la massa total de la mescla.  

Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa  

Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor 

de la deformació per a 1 milió de cicles)  

CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:  

S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 

3:  

- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, 

regularització o base 

- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o 

base  

El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 

13108-1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.  

El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de 

lligant hidrocarbonat  segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les 

taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui.  

Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 

tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 

La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el 

camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal 

d'evitar el refredament. 

La mescla s'ha d'aplicar immediatament.  



 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació 

utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

MESCLES CONTINUES:  

UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 

bituminoso.  

MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES:  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a 

mínim, la informació següent:  

- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 

- Codi d'identificació de la mescla 

- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-

EN 

- Detalls de tots els additius  

- Mescles continues  

- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 

- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles 

per a ús en aeroports  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 

següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 

fàbrica  

- Referència a la norma europea EN  

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst  

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 

A***, D, E, F o CWFT****, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 

A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de 

la Comissió publicada):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 

(A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar 

durant el procés de producció:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: 

(A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant 

el procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants 

del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva 

reacció enfront del foc):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN 

CARRETERES:  

El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de 

treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.  

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del 

fabricant.  

Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que 

acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.  

- MESCLES CONTINUES:  

- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en 

aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:  

Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els 

indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.  

S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les 

especificacions del plec de condicions.  

  
 
  

2.4 MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 

2.4.1 MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA1M200,BBA11100,BBA1M100,BBA17100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització 

vial horitzontal.  

S'han considerat els materials següents:  

- Materials base:  

- Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 

- Termoplàstics 

- Plàstics en fred  

- Materials de post-barrejat:  

- Microesferes de vidre  

PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  

Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es 

subministra en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula 

cohesionada a través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic.  

Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de 

bloc, gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula 

cohesionada es forma mitjançant refredament.  

Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma 

multicomponent (almenys un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La 

pel·lícula cohesionada es forma mitjançant reacció química després de barrejar els 

components.  

El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents 

característiques d'identificació definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades 

segons la norma corresponent:  

- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  

- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  

- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  

- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures  

- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 

- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 

- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 

- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 

- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 

- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred  

Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de 



carreteres, han de complir els requisits per a les característiques físiques, assajats segons 

la norma corresponent:  

- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 

- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871:  

- Pintures: classe LF7 

- Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6  

- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871:  

- Pintures: >= 4  

- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871:  

- Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 

- Factor de luminància: classe UV1  

- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871:  

- Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós)  

- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre 

paviments de formigó) 

- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871:  

- Termoplàstics: classe >= SP3  

- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871):  

- Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de 

luminància.  

MICROESFERES DE VIDRE:  

Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos 

de llum incidents dels llums d'un vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat 

nocturna a les marques vials.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  

- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe  

- Classe A: >= 1,5 

- Classe B: >= 1,7 

- Classe C: >= 1,9  

- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: 

expressat com passa/no passa.  

- Microesferes de vidre defectuoses: <= 20% 

- Grans i partícules estranyes: <= 3%  

- Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1 mm.  

- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina 

mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles.  

+---------------------------------------+ 

¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 

¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 

¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 

¦---------------------¦-----------------¦ 

¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 

¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 

¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 

¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 

+---------------------------------------+ 

* N2-N1 <= 40  

- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les 

substàncies perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni).  

- Classe 0: valor no requerit 

- Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg)  

- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, 

segons UNE-EN 1423: expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de 

presentar cap alteració superficial (superfície blanquinosa i sense brillantor) quan entren 

en contacte amb l'aigua o els agents químics citats anteriorment.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  

Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 

Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no 

exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.  

MICROESFERES DE VIDRE:  

Subministrament: En envàs tancat.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos 

a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos.  

PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  

* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas.  

* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para 

la identificación.  

MICROESFERES DE VIDRE:  

UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 

Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació:  

- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 

- Identificació del fabricant. 

- Designació de la marca comercial. 

- Quantitat de materials que es subministra. 

- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 

- Data de fabricació.  

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el 

compliment de les prestacions exigides:  

Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc:  

- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, 

incloent la composició i identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat 

i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord amb un dels següents 

procediments:  

- Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) 

- Avaluació Tècnica Europea (ETE)  

- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material 

base a la taula 700.3 del PG 3 vigent.  

- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada 

material base a la taula 700.5 del PG 3 vigent.  

Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre:  

- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat 

per un laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema.  

- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 

700.5 del PG 3 vigent per als colors negre i vermell.  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a zones aptes per a la circulació:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la 

següent informació:  

- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 

- Número del certificat de conformitat CE 

- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 

- Descripció del producte 

- El número de lot i massa neta 

- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 

- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:  

- Índex de refracció 



- Granulometria 

- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 

- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions 

d'ambdós.  

Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423.  

Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-

EN 12802.  

OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació de la documentació. 

- Inspecció visual del subministrament. 

- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques 

especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent.  

OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació de la documentació. 

- Inspecció visual del subministrament. 

- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423:  

- Granulometria  

- Índex de refracció  

- Percentatge de microesferes defectuoses  

- Tractament superficial  

- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-

EN 12802.  

CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a 

cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no 

compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat 

assajos d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la 

norma UNE-EN 12802. 

Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents 

assajos de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides 

defectuoses o s'han corregit els seus defectes.  

 
  
 
 
 
 
 
  

2.5 MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 

2.5.1 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 

2.5.1.1 TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7JG180. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres 

d'evacuació d'aigües residuals en canalitzacions subterrànies.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, 

esquerdes ni d'altres defectes.  

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  

Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE 

53394. 

Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365. 

Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les 

dades següents:  

- Designació comercial 

- Referència del material (PE 50A) 

- Diàmetre nominal en mm 

- Gruix nominal en mm 

- Pressió nominal en MPa 

- Any de fabricació 

- UNE 53365  

Material constitutiu:  

- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 

- Negre de carboni amb les característiques següents:  

- Densitat:  1500- 2000 kg/m3 

- Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres  

Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 

5.2.3 de l'UNE 53365. 

Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa 

circumferèncial, descrits a l'UNE 53365.  

Diàmetre i gruix de la paret: 

+-----------------------------------------------------+ 

¦  Diàmetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerància  ¦ 

¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦ 

¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 

¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 

¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 

¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦ 

¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 

¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 

¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 

¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 

¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 

¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 

¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 

¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 

¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 

¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 

¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 

¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 

¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 

¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 

¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 

¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 

¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 

¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 

+-----------------------------------------------------+  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0  

- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):  

- Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 

- Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm  

- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):  

- Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 

- Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm  

- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm  

No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.  

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han 

d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 



* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, 

usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y 

desagües. Características y métodos de ensayo.  

 
  
  
 

2.5.2 MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 

2.5.2.1 MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZC240. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 

materials complementaris per a pous de registre.  

S'han considerat els elements següents:  

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer  

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 

vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 

aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera 

s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i 

zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 

d'aeroports, molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 

ser utilitzat.  

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 

tenir una adherència satisfactoria.  

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 

soroll al trepitjar-lo.  

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al 

trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 

procediments:  

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny  

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una 

eina d'us normal.  

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb 

el bastiment.  

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i 

la seva apertura.  

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del 

recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament 

ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha 

de ser com a mínim de 100 mm.  

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de 

la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.  

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a 

les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un 

diàmetre mínim de 600 mm.  

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, 

han de complir les especificacions següents:  

- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  

- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  

Toleràncies:  

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  

- Dimensions:  ± 1 mm  

- Guerxament:  ± 2 mm  

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 

següents: 

Superfície de ventilació:  

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas 

lliure 

- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  

Dimensions dels forats de ventilació:  

- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 

- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 

- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  

- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 

- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 

l'element completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni 

altres defectes superficials.  

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i 

superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de 

fosa o d'acer galvanitzat en calent.  

- A 15:  >= 2 mm 

- B 125:  >= 3 mm 

- C 250:  >= 5 mm 

- D 400:  >= 6 mm 

- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  

Gruix mínim de fosa o d'acer:  

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  

- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 

- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  

ELEMENTS DE FOSA:  

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) 

o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 

residu.  

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, 

gotes fredes, etc.).  

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 

fosa blanca.  

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 



superior.  

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  

Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  

Contingut de sofre:  <= 0,14%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BASTIMENT I TAPA O REIXA:  

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 

conté i les seves dimensions.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 

deformacions o danys que alterin les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 

por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de 

calidad.  

ELEMENTS DE FOSA GRIS:  

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 

moldeadas.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 

següents:  

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè  

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 

qualitat del fabricant.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 

s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir 

observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  
 
  

2.6 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

2.6.1 CAIXES I ARMARIS 
 

2.6.1.1 CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Caixes de derivació.  

S'han considerat els materials següents:  

- Plàstic 

- Fosa d'alumini 

- Planxa d'acer 

- Plastificat  

S'han considerat els graus de protecció següents:  

- Normal 

- Estanca 

- Antihumitat 

- Antideflagrant  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense 

defectes.  

Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.  

Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.  

Grau de protecció (UNE 20-324):  

+------------------------------------------------------------------+ 

¦                                  Tipus                           ¦ 

¦------------------------------------------------------------------¦ 

¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 

¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 

¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 

¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 

¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 

+------------------------------------------------------------------+  

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:  

El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.  

Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C  

Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB  

GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:  

El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.  

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:  

Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.  

PLASTIFICADA:  

El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.  

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de 

material anticorrosiu.   

PLÀSTIC:  

La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.  

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  

PLANXA:  

El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de 

material anticorrosiu.   

FOSA D'ALUMINI:  

La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de 

material anticorrosiu.   

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  
 
  
 



2.6.2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 

2.6.2.1 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22T090. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.  

Es consideraran els següents tipus de tubs:  

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 

siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.  

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 

conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.  

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.  

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 

generales.  

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han d'estar marcats amb:  

- Nom del fabricant  

- Marca d'identificació dels productes  

- El marcatge ha de ser llegible  

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:  

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació 

als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   

- Assaigs:  

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la 

instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, 

flexible o soterrat.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- En cada subministrament:  

- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 

- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

- Comprovació dimensional  (3 mostres).  

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE 

EN 50086-1):  

- Resistència a compressió 

- Impacte 

- Assaig de corbat 

- Resistència a la propagació de la flama 

- Resistència al calor 

- Grau de protecció 

- Resistència a l'atac químic  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país 

de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 

sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 

rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i 

UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A 

CANALITZACIONS DE SERVEIS:  

No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del 

corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les 

comprovacions geomètriques.  

Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE 

EN 50086-2-4.  

 
  
 
 
  
 

2.6.3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 

2.6.3.1 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG31C406,BG31CU16. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en 

general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus 

unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 

S'han considerat els tipus de cables següents:  

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 

kV. 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de 

baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 



També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea.  

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 

i UNE 21-022.  

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 

superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser 

raonablement cilíndrica. 

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 

superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  

Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):  

- Cables unipolars: 

- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 

- Com a conductor neutre: Blau 

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars: 

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

- Cables tetrapolars: 

- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i 

verd  

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):  

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 

¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 

¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1  

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  

Tensió màxima admissible (c.a.):  

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV  

Toleràncies:  

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor 

especificat)  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.  

Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 

identificació de la secció dels conductors de fase.  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  

La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha 

de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.  

Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 

identificació de la secció dels conductors de fase.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.  

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados 

de los cables eléctricos.  

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  

UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  

* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  

UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 

Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de 

vinilo.  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  

UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 

Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tipus de conductor  

- Secció nominal  

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.  

- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de 

proves.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  

- Control final d'identificació  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 

s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs:  

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de 

coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:  

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 

- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

- Control dimensional (Documentació del fabricant) 

- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats 

(*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les 

característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.  

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 

(exigit a recepció) 

- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 

(exigit a recepció) 

- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per 

tipus (*) (exigit a recepció)  

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi 

una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a 

excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la 

DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.  

 
  



 
  
 

2.6.4 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 

2.6.4.1 CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG38CN35. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 

de secció.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea.  

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.  

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines o tambors.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.  

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los 

materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Material, secció, llargària i pes del conductor  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Data de fabricació  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en 

Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al 

REBT.  

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons 

criteri de la DF.  

 
  
  
 

2.6.5 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ 
CATÒDICA 

 

2.6.5.1 PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD23340. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel 

(massissa) o quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superfície i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm 

de gruix.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra.  

Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, 

mitjançant una placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2.  

ACER:  

La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les 

especificacions de l'UNE-EN ISO 1461.  

El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha 

de tenir taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista.  

La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa.  

Toleràncies:  

Gruix:  - 0,1 mm  

- Superfície útil:  - 0,01 m2  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de 

hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. (ISO 1461:1999).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en 

Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al 

REBT.  



En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons 

criteri de la DF.  

 
  
 
 

2.6.5.2 MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGDZIA06,BGDZIA05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar 

superficiament.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia 

d'enllaç amb terra i la línia principal de terra.  

Ha d'estar format pels següents components:  

- Caixa 

- Entrada i sortida de caixa tipus estanc. 

- Dispositiu de connexió 

- Accessoris  

L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc. 

El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies 

d'enllaç i principal de terra, de forma que es pugui , mitjançant eines apropiades, separar-

les, a fi de poder mesurar la resistència de terra. 

El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 

cm de gruix i amb suports de material aïllant.  

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.  

Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir  

Capacitat dels borns: 

+----------------------------------------------+ 

¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 

¦----------------------------------------------¦ 

¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 

+----------------------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los 

materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 

materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en 

Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al 

REBT.  

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons 

criteri de la DF.  

 
 
  

3 ELEMENTS COMPOSTOS 
 

3.1 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 

3.1.1 FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 

3.1.1.1 FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060P021,D060M022. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, 

en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.  

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.  

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10 - 15 cm  

Relació aigua-ciment:  <= 0,65 

Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3  

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de 

complir:  

- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 

- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul·la 

- Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 

- Consistència fluida:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 

i 40°C.  

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.  

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.  

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del 

formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.  

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.  

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.  

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i 

la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.  

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 

l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.  



L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 
  
 
  
 

3.1.2 MORTERS I PASTES 
 

3.1.2.1 MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A4D1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tipus de ciment:  

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  

Morters per a fàbriques:  

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 

40°C.  

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  

No s'han de mesclar morters de composició diferent.  

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 

del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats 

corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 

fabricant, d'acord a les condicions exigides.  

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 

especificacions de projecte.  

 
  
 
 
  

4 PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 

4.1 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 

4.1.1 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EBA31337. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives 

i reguladores del trànsit.  

S'han considerat les marques següents:  

- Marques longitudinals  

- Marques transversals  

- Marques superficials  

S'han considerat els llocs d'aplicació següents:  

- Vials públics  

- Vials privats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície existent 

- Replanteig i premarcat 

- Aplicació de la marca vial 

- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat  

CONDICIONS GENERALS:  

Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:  

- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P) 

- Temporals (T)  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  

- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 

- Tipus I (R): retrorreflectants en sec 

- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 

- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja  

- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:  

- Estructurades (E) 

- No estructurades (NE)  

- En funció d'altres usos especials:  

- Sonores (S) 

- Fàcils d'eliminar (F) 

- De emmarcar (B) 

- Emmascaradora (M) 

- En forma de tauler d'escacs (D)  

- En funció de la forma d'aplicació:  

- Marques vials "in situ" 

- Marques vials prefabricades  

La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en 

el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les 

proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema.  

El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics.  

Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, 

resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es 

determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma.  



Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.  

Han de tenir les vores netes i ben perfilades.  

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.  

Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:  

- Pintures: 720 g/m2 

- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 

- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig: ± 3,0 cm  

- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20%  

MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:  

El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, 

microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant.  

La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar 

mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre 

gruixudes, o altres mitjans.  

Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat 

afegides al material base:  

- Pintures: 480 g/m2 

- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 

- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2  

MARQUES VIALS EN CARRETERES:  

Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma 

UNE-EN 1436, dels següents tipus:  

- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres 

amb trànsit convencional.  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  

- Tipus II (RW): marca vial no estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en 

sec i amb humitat. 

- Tipus II (RR): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en 

sec, amb humitat i pluja.  

- En funció d'altres usos especials:  

- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). 

Seran permanents i de tipus II (RR). 

- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarc de marques 

vials per a millorar el seu contrast. 

- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a 

senyalització d'accés a un llit de frenada.  

Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques 

especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 

700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.  

La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera 

a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions 

de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb 

la norma UNE-EN 13197, complirà:  

- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 

- Marques vials de color vermell: >= classe P4  

El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport 

sobre el que s'ha d'aplicar:  

- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial 

existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 

- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 

700.10 del PG 3 vigent.  

Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de 

complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les 

de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell 

respectivament.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.  

No podrà aplicar-se la marca vial:  

- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 

- Quan el paviment estigui humit.  

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 

trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 

senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 

pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 

catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.  

L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de 

senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim:  

- Identificació del fabricant 

- Dosificacions 

- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 

- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat  

La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que 

estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que 

especifica la norma UNE 135277-1.  

El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la 

declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent 

informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1:  

- Fitxa tècnica de cada màquina 

- Requisits associats a cada classe de màquina 

- Identificació dels elements de la màquina  

Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada 

equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a 

determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i 

s'elevarà acta de cada un dels ajustos realitzats.  

S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la 

causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment.  

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 

completament seca.  

Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat 

(paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a 

l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, 

per a garantir aquesta compatibilitat.  

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials 

utilitzats per al curat del formigó.  

Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la 

marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat 

del corresponent a la marca vial existent.  

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions 

alcalines.  

Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha 

de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient.  

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 

utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.  

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF.  

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:  

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la 

marca sobre el paviment.  

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 

pintar.  

MARQUES SUPERFICIALS:  

m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície 

realment executada sobre el paviment.  

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 

pintar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 



del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos 

a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos.  

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 

Instrucción de carreteras.  

* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal  

* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de 

las marcas viales aplicadas sobre la calzada.  

VIALS PRIVATS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.  

- Revisió de la data de fabricació dels materials.  

- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent 

informació:  

- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 

- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 

- Tipus i dimensions de la marca vial. 

- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 

- Data de posada en obra. 

- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 

- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la 

marca vial aplicada.  

- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.  

- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de 

la maquinària.  

Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions 

es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents 

supòsits:  

- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 

- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 

3 vigent. 

- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de 

l'obra. 

- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions 

especificades. 

- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.  

El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran 

controls periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits 

especificats.  

Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes:  

- Mètode d'assaig puntual:  

- Es realitzarà amb equips portàtils. 

- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, 

incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.  

- Mètode d'assaig continu:  

- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 

- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 

- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques 

addicionals.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de 

garantia podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les 

marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els 

requisits de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, 

per als colors blanc, negre i vermell respectivament.  

El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.  

 
  
 

5 PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 

5.1 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 

5.1.1 DEMOLICIONS 
 

5.1.1.1 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2192C05,F2194H21,F2194JJ1,F2194XB5,F219FBA0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 

paviments.  

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la 

zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i 

uniformes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Vorada col·locada sobre terra o formigó  

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 

previ, aprovades per la DF.  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.).  

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han 

de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element 

que pugui destorbar la feina.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 



construccions, bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  

TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 

comprovada i acceptada expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* 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 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  
 
  

5.2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 

5.2.1 MOVIMENTS DE TERRES 
 

5.2.1.1 EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F221D6J2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Neteja i esbrossada del terreny  

- Excavació per a caixa de paviment  

- Excavació per a rebaix  

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  

Neteja i esbrossada del terreny:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s'han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió  

Excavació de roca amb morter expansiu:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  

CONDICIONS GENERALS:  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 

assaig SPT entre 20 i 50.  

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, 

que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.  

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no 

es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 

i 50 MPa.  

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-

se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.  

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o 

d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i 

la càrrega de terres.  

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa 

o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la 

càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.  

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, 

arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs 

posteriors.  

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 

zona influenciada pel procés de l'obra.  

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, 

lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 

construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.  

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 

etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el 

mateix grau de compactació.  

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat 

com a útils.  

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 

profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.  

S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 

maniobrabilitat de màquines o de camions.  

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 

existent i amb la mateixa compacitat.  

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 

transportar a un abocador autoritzat.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 100 mm  

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  

- Planor:  ± 40 mm/m  

- Angle del talús:  ± 2°  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 

de suspendre els treballs i avisar la DF.  

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 

següents:  



- Amplària:  >= 4,5 m  

- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 

- Corbes:  <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 

d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la 

roca.  

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si 

es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament 

per rotació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

NETEJA I ESBROSSADA:  

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  

No inclou la tala d'arbres.  

EXCAVACIÓ:  

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 

les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

 
  
  
 

5.2.2 MOVIMENTS DE TERRES 
 

5.2.2.1 EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F222H223,F2225223. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 

realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 

mecànics o amb utilització d'explosius.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el 

cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 

rasa, segons indiqui la partida d'obra  

CONDICIONS GENERALS:  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 

assaig SPT entre 20 i 50.  

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 

l'assaig SPT.  

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 

defecte, les que determini la DF.  

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 

han de quedar reblerts.  

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  

- Planor:  ± 40 mm/m  

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  

- Nivells:  ± 50 mm  

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques.  

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 

següents:  

- Amplària:  >= 4,5 m  

- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 

- Corbes:  <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 

s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del 

sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que 

es pugui formigonar la capa de neteja.  

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 

resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 

material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un 

recolzament homogeni.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 

complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni 

algun dels casos següents:  

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  



Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres 

veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en 

terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 

de suspendre els treballs i avisar la DF.  

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 

DF.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 

mateixes existents i de compacitat igual.  

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos.  

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  

Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 

supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 

les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera.  

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera  

 
  
  
 

5.2.3 MOVIMENTS DE TERRES 
 

5.2.3.1 TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F226170F. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions 

que permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de 

terres superposades.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM  

- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN  

- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN  

- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució de l'estesa 

- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 

- Compactació de les terres  

CONDICIONS GENERALS:  

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:  

- Posada en obra en condicions acceptables 

- Estabilitat satisfactòria 

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes  

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 

seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.  

No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 

330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè 

(coronament i zones laterals).  

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb 

matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir 

l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.  

A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o 

d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos 

industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.   

Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura 

inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. 

Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que 

defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del 

terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells 

freàtics.  

S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor 

de referència compresa entre el 1 i el 3%.  

L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a 

qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 

0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial 

aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús.  

Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres 

adequades o seleccionades.  

No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.  

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.  

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 

amb els mitjans que es disposen.  

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb 

pendents inferiors a 1:2.  

Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material  

Pendent transversal de cada tongada: 4%  

TERRAPLÈ:  

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):  

- Fonament, nucli i zones exteriors:  

- Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 

- Resta de sòls :  >= 30 MPa  

- Coronament:  

- Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 

- Resta de sòls :  >= 60 MPa  

Grau de compactació: >= 95% PM  

Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM  



Petjada admissible (nucli): <= 5 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Variació en l'angle del talús:  ± 2°  

- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm  

- Nivells:  

- Zones de vials:  ± 30 mm 

- Resta de zones:  ± 50 mm  

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig 

Pròctor):  

- Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 

- Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3%  

CAIXA DE PAVIMENT:  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 100 mm  

- Planor:  ± 20 mm/m  

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  

Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original 

del terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a 

la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m.  

El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.  

En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les 

condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin 

les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en 

obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 

contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   

En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 

2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial 

aprovat pel Director d'obra.  

Gruix: >= 1 m  

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:  

Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.  

En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 

corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  

La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes 

de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no 

ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 

L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.  

Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar 

l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un 

estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, 

depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la 

coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 

S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de 

l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.  

La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director 

d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre:  

- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 

- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 

- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de 

drenatge i impermeabilització  

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.  

En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a 

un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli.  

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:  

Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de 

més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim.  

En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de 

suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les 

condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502).  

No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir 

materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport 

exigides. 

Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 

2% en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de 

terraplè.  

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 

contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   

En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria 

orgànica.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Maquinària prevista 

- Sistemes de transport 

- Equip d'estesa i compactació 

- Procediment de compactació  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques.  

Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de 

l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la 

naturalesa del terreny. 

Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions 

òptimes per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no 

s'utilitzin proteccions.  

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el 

gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de 

moviment i compactació de terres.  

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant 

final.  

Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar 

la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.  

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 

l'esplanada.  

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de 

terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.  

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 

entollaments, sense perill d'erosió.  

L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb 

d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.  

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 

l'estabilitat.  

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball 

de la maquinària.  

El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació 

exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les 

condicions ambientals de l'obra.  

Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al 

contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a 

l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim 

del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM.  

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 

l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o 

s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant 

sigui l'adient.  

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració.  

La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció 

dels resultats del assaigs realitzats a l'obra.  

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 

s'hagi completat.  

Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria 

de l'aigua reconduïda fora del terraplè.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  

Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, 



turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.  

S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el 

definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.  

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 

uniforme.  

En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres 

existents, es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat.  

El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti 

la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per 

pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal 

procedir a la seva eliminació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

El control d'execució inclou les operacions següents:  

- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.  

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i 

control de la temperatura ambient.  

- Humectació o dessecació d'una tongada.  

- Control de compactació d'una tongada.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no 

la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació 

exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural.  

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat 

i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 

distribuïts en la secció transversal de la tongada.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 

d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 

importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a 

l'estesa.  

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 

d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament 

lliure <= 5%.  

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir 

les limitacions establertes al plec de condicions.  

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 

70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una 

densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF.  

En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), 

a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 

comprovació de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides.  

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 

obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït.  

 
  
 
 
 

5.3 FONAMENTS I CONTENCIONS 
 

5.3.1 GABIONS I ESCULLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F3J2271C,F3J227EH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d'estabilitzar 

talussos o fer defenses marítimes o fluvials.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Gabions reblerts amb pedra d'aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan  

- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Estructures de gabions:  

- Replanteig dels gabions 

- Preparació de la base 

- Estesa de la caixa de tela metàl·lica 

- Ancoratge de la base de la caixa 

- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l'obra o subministrada segons el cas 

- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció 

- Tancat i lligat final 

- Neteja i retirada de runa i material sobrant  

Esculleres sobre fons no submergit:  

- Replanteig de l'escullera 

- Preparació de la base 

- Subministrament i col·locació de les pedres 

- Retirada de runa i material sobrant  

ESTRUCTURA DE GABIONS:  

Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer 

galvanitzat en calent, reblertes amb pedra natural o grava de pedrera, triada a l'obra, o 

d'aportació.  

Ha de tenir la secció prevista a la DT.  

Ha de ser estable.  

Les cares han de ser planes i les arestes rectes.  

La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions.  

El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica.  

Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el 

diàmetre de la malla.  

Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes 

característiques.  

Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals.  

Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al 

pas de malla.  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària:  ± 3%  

- Amplària:  ± 3%  

- Alçària:  ± 5%  

ESCULLERA:  

Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de 

forma irregular.  

Ha de tenir la secció prevista a la DT.  

Ha de ser estable.  

Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT.  

Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT.  

Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT.  

Els blocs han d'estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals.  

El front ha de ser uniforme, no han d'haver-hi blocs sobresortits o enfonsats respecte la 

superfície general d'acabat.  

Toleràncies d'execució:  

- Llàrgaria:  ± 3%  

- Amplària:  ± 3%  

- Planor: - 120 mm, + 300 mm  

- Alçària:  ± 5%  

L'amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de projecte 

corresponents a la cota de treball.  

 



2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

ESTRUCTURA DE GABIONS:  

Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de 

la DT.  

El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les 

cantonades.  

Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions.  

Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 

cm d'alçària, i amb separacions horitzontals de 50 cm.  

Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les 

més grosses als paraments.  

ESCULLERA:  

Ha d'haver-hi coincidència entre el material transportat i el document d'identificació 

expedit a la pedrera.  

Els llocs de descàrrega s'han d'ajustar als previstos en la DT.  

Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de 

la DT.  

Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne d'altres.  

En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha 

d'enrasar, massissant-se els forats amb material disposat de forma que es proporcioni als 

blocs la fonamentació més regular possible.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ESTRUCTURA DE GABIONS:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina 

d'aportació i selecció de la pedra dels voltants de l'obra.  

ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE BLOCS PREFABRICATS:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:  

- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d'acord a les exigències del plec.  

- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la peça i 

la granulometria de les pedres en contacte amb la malla.  

- Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:  

- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur de 

contenció).  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA 

NATURAL:  

- Aprovació dels mitjans i mètodes d'execució utilitzats pel contractista.  

- Control i classificació del material transportat i comprovació de les zones de descarrega.  

- Contrastar el material transportat amb l'indicat al document d'identificació expedit a la 

pedrera.  

- Control diari del material col·locat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA 

NATURAL:  

- Determinació de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m, de l'obra executada per tal de 

conèixer la geometria global assolida així com el gruix de les diferents capes de material.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCTRUCTURA DE GABIONS:  

El procés de formació dels gabions s'ajustarà a les indicacions del plec de condicions.  

Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les 

comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, 

fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% 

del subministrament.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCULLERES DE FONS NO 

SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL:  

Si els mitjans utilitzats no s'ajusten als previstos, no s'ha d'autoritzar l'inici dels 

treballs o s'hauran d'aturar fins que es compleixin les condicions pactades.  

Si s'observa que el material transportat no és l'indicat al document d'identificació que 

porta el camió, se l'haurà de classificar amb la categoria de pedra que correspongui realment 

al material transportat. Si no es pot classificar dins d'alguna de les grandàries utilitzades 

a l'obra, s'haurà de rebutjar el camió sense autoritzar-ne la descarrega i a més, s'haurà de 

doblar el nombre de camions controlats fins que no es detectin errors al llarg d'una setmana.  

No es poden admetre procediments de posada en obra que provoquin segregacions a l'escullera, 

ni danys al talús, capa de filtre o geotèxtil. Qualsevol geotèxtil perjudicat durant aquestes 

operacions, ha de ser reparat o substituït a càrrec del Contractista.  

Si es detecten zones mal executades, s'hauran de corregir abans de continuar els treballs i 

si cal s'hauran de modificar els processos d'execució.  

 
  
  

5.4 PAVIMENTS 
 

5.4.1 BASES 
 

5.4.1.1 BASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F931201L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subbases o bases de tot-u per a paviments.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada  

CONDICIONS GENERALS:  

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 

corresponent.  

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 

provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.  

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui 

la DF.  

La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua 

sobre la seva superfície.  

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons 

UNE-EN 13286-2.  

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  

En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o 

parcial, de pedra de cantera o grava natural.  

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció 

i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les 

categories de trànsit pesat T2 a T4.  

Grau de compactació:  

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.  

Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), 

segons UNE 103808:  

- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa  

- Categoria d'esplanada E2:  



- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

- Categoria d'esplanada E1:  

- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 

- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  

L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 

510.7 del PG3 vigent.  

Toleràncies d'execució:  

- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la 

resta de casos.  

- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 

- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat 

de la capa.  

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes.  

Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han 

de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  

En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a 

la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.  

Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les 

segregacions i les variacions d'humitat.  

L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.  

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 

de gruix no superior a 30 cm.  

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a 

aconseguir la densitat exigida.  

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, 

com a mínim.  

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 

pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 

compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la DF.  

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  

La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant 

T00 a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de 

fer a central excepte quan la DF autoritzi el contrari.  

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 

alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:  

- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 

- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  

Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del 

tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no 

la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent.  

No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 

gruixos de capes subjacents.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos 

a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos.  

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  

Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:  

- La fórmula de treball. 

- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 

- El pla de compactació. 

- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  

- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 

- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.  

- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre 

ella.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents 

aplicats sobre una tongada:  

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament  

Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un 

punt per hm com a mínim.  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada 

lot.  

- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació 

de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.  

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de 

peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.  

- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.  

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 

Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i 

abans de l'extensió de la següent capa.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

FERMS DE CARRETERES:  

El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda 

diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.  

Les condicions d'acceptació són les següents:  

- Densitat:  

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus 

de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més 

de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar 

fins a aconseguir la densitat especificada.  

- Humitat:  

- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, 

causa de rebuig o acceptació.  

- Capacitat de suport:  

- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors 

als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar 

fins que s'obtinguin aquests valors.  



- Gruix:  

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas 

d'incompliment es procedirà de la següent manera:  

- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, 

s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la 

capa superior, per compte del Contractista.  

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una 

profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes 

característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.  

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a 

l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 

parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.  

- Rasant:  

- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del 

Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni 

existiran zones que retinguin aigua:  

- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la 

superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del 

Contractista. 

- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.  

- Regularitat superficial:  

- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent 

manera:  

- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una 

penalització econòmica del 10%. 

- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa 

en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del 

Contractista.  

 
 

5.4.1.2 BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F936NM31. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.  

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i 

estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 

i a les rasants previstes.  

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm 

d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir 

amb els junts de retracció.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix:  - 15 mm  

- Nivell:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.  

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 

mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de 

ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit  

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 
  
 
 

5.4.2 VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F96512DH,F9661AJD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de vorada amb materials diferents.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó  

- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 

- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  

Vorada de planxa d'acer:  

- Replanteig 

- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 

- Fixació definitiva i neteja  

VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:  

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 

defectes.  

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 

rigola.  

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit 

de formigó.  

Dimensions de la base de formigó (al seu cas):  

- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 

- Gruix de la base de formigó:  4 cm  

Pendent transversal:  >= 2%  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  

VORADA DE PLANXA D'ACER:  

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 

Ha de quedar aplomada. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària 

indicada a la DT 

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap 

cas ha de sobresortir. 

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu 

perímetre.  



 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges.  

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 treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 

aconseguir una massa compacta.  

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 

indicacions explícites de la DF.  

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 

humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.  

VORADA DE PLANXA D'ACER:  

Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  

Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 

projecte.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

VORADA RECTA:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

vorada o de rigola.  

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 

procediment adoptat  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  
 
 

5.4.3 RIGOLES 
 

5.4.3.1 RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F97422EA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb 

morter.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Rigola amb peces col·locades amb morter:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de morter 

- Col·locació de les peces 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja de la superfície acabada  

RIGOLA:  

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal 

del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

RIGOLA AMB PECES:  

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.  

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 

col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.  

Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  

Grau de compactació (assaig PM)  

- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 

- Rigola de formigó:  >= 90%  

RIGOLA AMB PECES:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges.  

S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.  

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h 

a l'hivern.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

RIGOLA:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

RIGOLA AMB PECES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

vorada o de rigola.  

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 

procediment adoptat  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  



 

5.4.4 PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E1320G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviments de panot.  

S'han considerat els casos següents:  

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de 

sorra 

- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de 

sorra  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la sorra-ciment 

- Col·locació de les peces de panot 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada  

En la col·locació a truc de maceta amb morter:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la capa de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada  

CONDICIONS GENERALS:  

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha 

d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.  

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 

la DT.  

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 

discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 

elements:  

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 

del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 

que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.  

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. 

Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.  

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.  

Pendent transversal:  >= 2%  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  

- Replanteig:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.  

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.  

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a 

l'hivern.  

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 

l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

panot. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de 

la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
 
 

5.4.5 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 

5.4.5.1 PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9G12332. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb 

acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una 

textura superficial.  

S'han considerat les col·locacions del formigó següents:  

- Amb estenedora de formigó  

- Amb regle vibratori  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres  

En la col·locació amb estenedora:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

En la col·locació amb regle vibratori:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 

- Abocat, escampat i vibrat del formigó 



- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Les lloses no han de tenir esquerdes.  

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu 

defecte, els indicats per la DF.  

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb 

resina epoxi, segons les instruccions de la DF.  

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui 

la DF.  

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 0,90 

mm.  

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08.  

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:  

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 

550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.  

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390):  

- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 

- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 

- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa  

Toleràncies d'execució:  

- Desviacions en planta:  ± 30 mm  

- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot 

ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, 

s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment 

del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les 

instruccions de la DF.  

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a 

evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.  

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la 

temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.  

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 

formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.  

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat 

per la DF.  

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 

deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.  

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar 

aquest termini fins a un màxim de 2 h si 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 a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 

pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.  

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.  

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i 

evitar danys al formigó fresc.  

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a 

protegir la capa construïda.  

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 

construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui 

homogeni i quedi compactat.  

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi 

produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front 

d'avanç.  

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de 

dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la 

DF.  

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 

1,5 m.  

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de 

contracció executats al formigó fresc.  

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó 

fresc per a facilitar el seu acabat.  

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó 

no estès.  

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera 

comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 

hora.  

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.  

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora 

corba de 12 mm de radi.  

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 que el formigó hagi assolit el 80% de la 

resistència exigida a 28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.  

PAVIMENT PER A CARRETERES:  

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de 

formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.  

Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada 

amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.  

ESTESA AMB ESTENEDORA:  

El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats 

acoblats a les mateixes.  

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han 

de deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.  

La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no 

s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.  

L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser 

superior a 10 m. 

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords 

verticals de paràmetre inferior a 2000 m.  

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui 

<= 1 mm.  

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, 

xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a 

un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.  

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de 

paviment de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.  

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no 

desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de 

formigonament en rampa.  

La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un 



regle no inferior a 4 m.  

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de 

desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària 

d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 

l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la 

superfície existent.  

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos.  

PAVIMENT PER A CARRETERES:  

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

 
  
  
 

5.4.6 PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 

5.4.6.1 PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H11131. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, 

granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que 

totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, 

fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 

- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Extensió de la mescla 

- Compactació de la mescla 

- Execució de junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  

S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  

La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior 

als valors següents:  

- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 

- Capes de gruix < 6 cm: 97%  

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut 

segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 

542.14.a o 542.14.b del PG-3.  

En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 

13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes 

grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.  

Toleràncies d'execució:  

- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  

Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 

Nivell de la capa base:  ± 15 mm  

- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de 

compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.  

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització 

del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no 

la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  

Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre 

els mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ 

establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de 

control.  

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 

temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre 

fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades 

o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels 

resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de 

precipitacions atmosfèriques.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les 

instruccions de la DF.  

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir 

l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg 

d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del 

PG-3.  

Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 

s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa 

permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que 

transcorregut el plaç de rotura del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes 

d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que 

la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en 

caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència 

adicional.  

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i 

amb la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha 

d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  

Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la 

primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha 

d'executar un junt longitudinal.  

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i 

uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, 

s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies 

indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.  

L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora 

a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de 

parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora 

i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de 

compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal.  

En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb 

superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa 

bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament 

desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i 

compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara 

calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt 



longitudinal.  

La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram 

de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer 

a la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball 

i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la 

mescla estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la 

mínima prescrita a la fórmula de treball.  

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 

bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació 

fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, 

encara que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.  

La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de 

la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 

compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus 

canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de 

sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin 

nets i, si és precís, humits.  

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes 

sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin 

desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.  

A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no 

fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora 

d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i 

vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons 

l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha 

d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de 

disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.  

La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en 

tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. 

En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta 

assoleixi la temperatura ambient.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions 

tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels 

assaigs de control de cada lot.  

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent.  

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució 

d'un tram de prova, per comprovar:  

- La fórmula de treball 

- Els equips proposats pel contractista 

- La forma específica d'actuació dels equips 

- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  

En l'execució d'una capa:  

- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la 

temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència  

- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del 

granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al 

menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors 

següents:  

- 500 m de calçada 

- 3.500 m2 de calçada 

- la fracció construïda diàriament  

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de 

l'UNE-EN 13108-20  

- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació  

- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, 

sobre les mostres de les provetes  

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que 

estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes 

- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  

- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 

- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 

- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 

- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 

- Nombre de passades de cada compactador 

- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar 

els següents criteris:  

- 500 m de calçada 

- 3.500 m2 de calçada 

- la fracció construïda diàriament  

Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per 

determinar:  

- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de 

l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  

Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382  

- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva 

execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 

542.9.4 del PG 3  

En capes de rodadura:  

Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat 

aleatoriament  

- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la 

obra, abans de la posada en servei.  

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   

Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas 

d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 

3.  

 
  
 

5.5 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 

5.5.1 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBA1E511,FBA15511,FBA25511,FBA24511,FBA315S6,FBA315S7,FBA315S8,FBA31S10,FBA31S11,FBA31S12,FBA293S3,
FBA31S15,FBA31511,FBA31S18,FBA31S19,FBA31S16. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives 

i reguladores del trànsit.  

S'han considerat les marques següents:  

- Marques longitudinals  

- Marques transversals  



- Marques superficials  

S'han considerat els llocs d'aplicació següents:  

- Vials públics  

- Vials privats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície existent 

- Replanteig i premarcat 

- Aplicació de la marca vial 

- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat  

CONDICIONS GENERALS:  

Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:  

- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P) 

- Temporals (T)  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  

- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 

- Tipus I (R): retrorreflectants en sec 

- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 

- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja  

- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:  

- Estructurades (E) 

- No estructurades (NE)  

- En funció d'altres usos especials:  

- Sonores (S) 

- Fàcils d'eliminar (F) 

- De emmarcar (B) 

- Emmascaradora (M) 

- En forma de tauler d'escacs (D)  

- En funció de la forma d'aplicació:  

- Marques vials "in situ" 

- Marques vials prefabricades  

La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en 

el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les 

proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema.  

El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics.  

Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, 

resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es 

determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma.  

Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.  

Han de tenir les vores netes i ben perfilades.  

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.  

Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:  

- Pintures: 720 g/m2 

- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 

- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig: ± 3,0 cm  

- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20%  

MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:  

El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, 

microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant.  

La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar 

mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre 

gruixudes, o altres mitjans.  

Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat 

afegides al material base:  

- Pintures: 480 g/m2 

- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 

- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 

- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2  

MARQUES VIALS EN CARRETERES:  

Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma 

UNE-EN 1436, dels següents tipus:  

- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres 

amb trànsit convencional.  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  

- Tipus II (RW): marca vial no estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en 

sec i amb humitat. 

- Tipus II (RR): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en 

sec, amb humitat i pluja.  

- En funció d'altres usos especials:  

- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). 

Seran permanents i de tipus II (RR). 

- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarc de marques 

vials per a millorar el seu contrast. 

- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a 

senyalització d'accés a un llit de frenada.  

Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques 

especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 

700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.  

La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera 

a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions 

de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb 

la norma UNE-EN 13197, complirà:  

- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 

- Marques vials de color vermell: >= classe P4  

El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport 

sobre el que s'ha d'aplicar:  

- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial 

existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent. 

- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 

700.10 del PG 3 vigent.  

Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de 

complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les 

de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell 

respectivament.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.  

No podrà aplicar-se la marca vial:  

- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 

- Quan el paviment estigui humit.  

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 

trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 

senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 

pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 

catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.  

L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de 

senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim:  

- Identificació del fabricant 

- Dosificacions 

- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 

- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat  

La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que 

estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que 

especifica la norma UNE 135277-1.  

El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la 

declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent 

informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1:  

- Fitxa tècnica de cada màquina 

- Requisits associats a cada classe de màquina 

- Identificació dels elements de la màquina  

Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada 

equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a 

determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i 

s'elevarà acta de cada un dels ajustos realitzats.  

S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la 

causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment.  

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 



completament seca.  

Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat 

(paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a 

l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF, 

per a garantir aquesta compatibilitat.  

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials 

utilitzats per al curat del formigó.  

Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la 

marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat 

del corresponent a la marca vial existent.  

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions 

alcalines.  

Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha 

de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient.  

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 

utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.  

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF.  

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:  

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la 

marca sobre el paviment.  

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 

pintar.  

MARQUES SUPERFICIALS:  

m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície 

realment executada sobre el paviment.  

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a 

pintar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos 

a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos.  

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 

Instrucción de carreteras.  

* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal  

* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de 

las marcas viales aplicadas sobre la calzada.  

VIALS PRIVATS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.  

- Revisió de la data de fabricació dels materials.  

- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent 

informació:  

- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 

- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 

- Tipus i dimensions de la marca vial. 

- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 

- Data de posada en obra. 

- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 

- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la 

marca vial aplicada.  

- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.  

- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de 

la maquinària.  

Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions 

es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents 

supòsits:  

- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 

- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 

3 vigent. 

- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de 

l'obra. 

- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions 

especificades. 

- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.  

El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran 

controls periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits 

especificats.  

Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes:  

- Mètode d'assaig puntual:  

- Es realitzarà amb equips portàtils. 

- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, 

incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.  

- Mètode d'assaig continu:  

- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 

- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 

- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques 

addicionals.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de 

garantia podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les 

marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els 

requisits de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, 

per als colors blanc, negre i vermell respectivament.  

El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.  

 
 
  
 
 
 

5.6 SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 

5.6.1 DRENATGES 
 

5.6.1.1 CAIXES PER A INTERCEPTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5KIA05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.  

S'han considerat els materials següents:  

- Caixa de formigó  

- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En caixa de formigó:  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Muntatge de l'encofrat 



- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Col·locació del formigó de la caixa 

- Desmuntatge de l'encofrat 

- Cura del formigó  

En caixa de maó:  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació dels maons amb morter 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas  

CONDICIONS GENERALS:  

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb 

el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  

Els angles interiors han de ser arrodonits.  

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.  

Toleràncies d'execució:  

- Desviació lateral:  

- Línia de l'eix: ± 24 mm 

- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm  

(D = la dimensió interior màxima expressada en m)  

- Nivell soleres:  ± 12 mm  

- Gruix (e):  

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)  

CAIXA DE FORMIGÓ:  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements 

de l'encofrat ni d'altres.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

CAIXA DE MAÓ:  

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  

Els junts han d'estar plens de morter.  

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 

adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser 

llis, sense fissures, forats o altres defectes.  

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  

Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  

- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm  

ESQUERDEJAT EXTERIOR:  

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 

adherit a la paret.  

Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 

pluja.  

CAIXA DE FORMIGÓ:  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

CAIXA DE MAÓ:  

Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 

absorbeixin l'aigua del morter.  

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  

L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de 

rebre.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

INTERCEPTORS:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C 

«Drenaje superficial».  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 
 
  

5.7 PERICONS I DIPÒSITS 
 

5.7.1 PERICONS 
 

5.7.1.1 PERICONS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FED2IA04. 
 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col.locat sobre llit de sorra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col.locació de la solera de maons calats 

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 

- Preparació per a la col.locació del marc de la tapa 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 

El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) >= 0,9 Fck 

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 

Toleràncies d'execució: 

     - Nivell de la solera ± 20 mm 

     - Aplomat de les parets ± 5 mm 

     - Dimensions interiors ± 1% dimensió nominal 

     - Gruix de la paret ± 1% gruix nominal 

 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés de col.locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 

disgregacions. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 



 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

 
 
  

5.8 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

5.8.1 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 

5.8.1.1 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG31IA07. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 

instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 

0,6/1kV.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta 

de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 

21030 

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de 

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat superficialment  

- Col·locat en tub  

- Col·locat en canal o safata  

- Col·locat aeri  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 

expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 

garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 

seva instal·lació.  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 

pertany, a la sortida del quadre de protecció.  

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 

mecanismes.  

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o 

abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.  

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 

paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  

Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 

possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 

resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament 

subjectes al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un 

altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància 

mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament 

suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de 

fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància 

indicada pugui deixar d'existir.  

COL·LOCACIÓ AÈRIA:  

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de 

tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre 

fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema 

de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de 

ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les 

operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, 

ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  

COL·LOCAT EN TUBS:  

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per 

sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre 

d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie 

i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels 

mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de 

l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 

suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de 

la bobina.  

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni 

coques.  

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 

desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció 

per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de 

la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la 

tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 

incorporen les peces de suport.  

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 

protegiran per tal de que no hi entri aigua.  

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui 

allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima 

admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en 

general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al 

conductor.  

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  



- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 

que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 

dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés 

previst per a les connexions.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió 

adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos 

cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 

modificades el seu recorregut respecte projecte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 

DF.  

 
  
 
 

5.8.1.2 CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG38IA20. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntat superficialment  

- En malla de connexió a terra  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- L'estesa i empalmament 

- Connexionat a presa de terra  

CONDICIONS GENERALS:  

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb 

peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre 

en llocs visitables.  

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.  

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 

electroquímiques.  

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o 

fusibles.  

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins 

d'un tub rígid d'acer galvanitzat.  

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant 

brides en el cas de canals i safates.  

Distància entre fixacions:  <= 75 cm  

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:  

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 

garbellada i compactada.  

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la 

bobina.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 

terra.  

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  

- Mesures de resistència de terra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 

construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 

resistència adequada.  

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 
  
 

5.8.2 ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGD1IA12. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 



Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.  

S'han considerat els elements següents:  

- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada  

- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i connexionat  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.  

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica 

de proves d'inspecció i control.  

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 

circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, 

etc.  

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal 

forma que s'evitin els efectes electroquímics.  

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.  

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a 

mínim, igual a la seva longitud.  

PLACA:  

En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m.  

Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del 

cable per a la humectació periòdica del pou de terra.  

Toleràncies d'execució:  

- Posició:  ± 50 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 

per la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 

projecte.  

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

(embalatges, retalls de cables, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 

terra.  

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  

- Mesures de resistència de terra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 

construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 

resistència adequada.  

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 
  
 

5.8.2.1 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGD1IA12. 
 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

DEFINICIÓ:  

Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col.locació i connexionat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Han d'estar col.locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant 

cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes 

electroquímics. 

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral.lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud. 

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per la realització periòdica de 

proves de valors de resistència a terra. 

 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
  
  

5.9 PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 

5.9.1 FONAMENTS I CONTENCIONS  
5.9.1.1 GABIONS I ESCULLERES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d'estabilitzar 

talussos o fer defenses marítimes o fluvials.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Gabions reblerts amb pedra d'aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan  

- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit  

- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons submergit  

- Esculleres amb blocs de formigó, cúbics o en formes d'estrella  

- Concertat de les pedres de la superfície de l'escullera  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Estructures de gabions:  

- Replanteig dels gabions 

- Preparació de la base 

- Estesa de la caixa de tela metàl·lica 

- Ancoratge de la base de la caixa 



- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l'obra o subministrada segons el cas 

- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció 

- Tancat i lligat final 

- Neteja i retirada de runa i material sobrant  

Esculleres sobre fons no submergit:  

- Replanteig de l'escullera 

- Preparació de la base 

- Subministrament i col·locació de les pedres 

- Retirada de runa i material sobrant  

Esculleres sobre fons submergit:  

- Replanteig de l'escullera 

- Protecció de la zona de treball 

- Subministrament dels blocs 

- Transport fins al lloc de col·locació 

- Col·locació dels blocs 

- Retirada de runa i material sobrant  

Concertat d'escullera:  

- Manipulació dels blocs prèviament col·locats, amb maquinària adequada 

- Rebliment dels forats amb blocs de grandària més petita, fins a 1/3 del pes especificat  

ESTRUCTURA DE GABIONS:  

Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer 

galvanitzat en calent, reblertes amb pedra natural o grava de pedrera, triada a l'obra, o 

d'aportació.  

Ha de tenir la secció prevista a la DT.  

Ha de ser estable.  

Les cares han de ser planes i les arestes rectes.  

La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions.  

El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica.  

Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el 

diàmetre de la malla.  

Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes 

característiques.  

Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals.  

Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al 

pas de malla.  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària:  ± 3%  

- Amplària:  ± 3%  

- Alçària:  ± 5%  

ESCULLERA:  

Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de 

forma irregular.  

Ha de tenir la secció prevista a la DT.  

Ha de ser estable.  

Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT.  

Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT.  

Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT.  

Els blocs han d'estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals.  

El front ha de ser uniforme, no han d'haver-hi blocs sobresortits o enfonsats respecte la 

superfície general d'acabat.  

Toleràncies d'execució:  

- Llàrgaria:  ± 3%  

- Amplària:  ± 3%  

- Planor: - 120 mm, + 300 mm  

- Alçària:  ± 5%  

L'amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de projecte 

corresponents a la cota de treball.  

En el cas que serveixi de recolzament a blocs acròpods:  

- Defectes localitzat amidats verticalment respecte del perfil teòric: <= 1/6 alçària dels 

blocs de la coraça  

- Promig sobre tres perfils reals distants 10 m:  <= 1/10 alçària dels blocs de la coraça  

El conjunt dels defectes localitzats no ha de donar toleràncies promig superiors a les 

esmentades anteriorment.  

CONCERTAT D'ESCULLERA:  

Les cares vistes dels blocs han de coincidir amb el pla del talús definit en el projecte, 

sense arestes ni pics que sobrepassin aquesta superfície.  

Hi haurà continuïtat entre blocs del pes especificat, de manera que un bloc sempre sigui 

col·lateral amb un mínim de dos que tinguin un pes especificat. 

Els forats han d'estar omplerts amb pedres de mida més petita, que es falcaran amb força, de 

manera que el conjunt quedi massís i que l'escullera resulti amb el suficient travament.  

Les cares vistes han de tenir una superfície sensiblement plana i regular.  

El percentatge de cares vistes que pertanyin a blocs del pes mínim especificat ha de ser, en 

superfície:  

- Pes de l'escullera < 1 t:  >= 80% 

- Pes de l'escullera entre 1 i 2 t:  >= 75% 

- Pes de l'escullera > 2 t:  >= 70%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

ESTRUCTURA DE GABIONS:  

Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de 

la DT.  

El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les 

cantonades.  

Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions.  

Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 

cm d'alçària, i amb separacions horitzontals de 50 cm.  

Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les 

més grosses als paraments.  

ESCULLERA:  

Ha d'haver-hi coincidència entre el material transportat i el document d'identificació 

expedit a la pedrera.  

Els llocs de descàrrega s'han d'ajustar als previstos en la DT.  

Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de 

la DT.  

Si l'escullera és de blocs prefabricats de formigó, no es permet l'abocament dels blocs.  

L'edat mínima dels blocs en el moment de la seva col·locació ha de ser de 28 dies.  

En esculleres sobre fons no submergit de pedra natural, el material s'ha de col·locar segons 

les seccions transversals indicades al Projecte, i de manera que no es formin segregacions a 

l'escullera. L'abocada de material ha de ser a una altura inferior a 30 cm, i un cop 

col·locat, no ha de presentar zones mal consolidades o amb direccions preferents.  

Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne d'altres.  

En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha 

d'enrasar, massissant-se els forats amb material disposat de forma que es proporcioni als 

blocs la fonamentació més regular possible.  

ESCULLERA DE BLOCS DE PEDRA SOBRE FONS SUBMERGIT:  

Prèviament a l'abocada de l'escullera situada per sota de la cota +2, s'ha de col·locar una 

xarxa subjecta a boies en ambdós costats del dic i per davant del front d'avanç, amb la 

finalitat de no permetre que fustes, plàstics o qualsevol altre element estrany flotant surti 

fora de la zona de les obres. Periòdicament s'han de retirar aquells elements que flotin en 

els recintes limitats per les xarxes.  

Les esculleres s'han d'abocar directament amb gànguils, barcasses basculants o grues de 

suficient llargària, ajustant-se a les dimensions i talussos indicats en els plànols.  

Abans de procedir a l'abocada d'un mantell de recobriment, s'ha de procedir a pendre perfils 

de la part de l'obra sobre la que ha de descansar aquest mantell.  

Les esculleres dels mantells exteriors de recobriment s'han de  col·locar de manera que entre 

els blocs hi hagi la màxima travada i el menor nombre de forats possibles, que no es podran 

reomplir amb cantells ni blocs de menor pes.  

La plataforma de treball ha de quedar protegida en tota la seva longitud excepte l'avanç, 

d'acord amb una cadència dels successius mantells. L'avanç s'ha de reforçar davant la 

possibilitat de successius mantells.  

Les esculleres s'han d'abocar de forma desordenada amb l'objectiu de que existeixi la màxima 

percolació possible i es disipi l'energia de les onades.  

L'execució de l'obra s'ha de fer avançant una secció completa, a excepció del desfassament 

entre les diferents classes d'escullera, que ha de ser:  

- Entre el nucli i el mantell successiu, entre 7 i 10 m 

- Entre dos mantells consecutius, entre 10 i 13 m 

- Si l'escullera té el seu origen en una ja existent, abans de començar l'abocada de 

l'escullera sense classificar s'ha de retirar les pedres dels mantells superiors en les seves 

zones d'entroncament per donar continuïtat als nuclis finals  

CONCERTAT D'ESCULLERA:  

No hi han condicions específiques del procés d'execució.  

 

 

 

 



 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ESTRUCTURA DE GABIONS:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina 

d'aportació i selecció de la pedra dels voltants de l'obra.  

ESCULLERA MARÍTIMA DE PEDRA NATURAL:  

t de pes realment col·locat segons les especificacions de la DT, determinades en la bàscula 

per als camions, pesant-los abans i després de descarregar.  

S'establirà un sistema que identifiqui clarament les tares del vehicles utilitzats a l'obra.  

Les esculleres arrossegades pels temporals durant l'execució de les obres han d'anar per 

compte del contratista.  

No s'ha de comptabilitzar l'eliminació de les esculleres que hagin estat desplaçades fora del 

perfil.  

ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE BLOCS PREFABRICATS:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva.  

CONCERTAT D'ESCULLERA:  

m3 del volum de l'escullera realment concertat, amidat sobre perfil indicat a la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

CONCERTAT D'ESCULLERA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:  

- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d'acord a les exigències del plec.  

- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la peça i 

la granulometria de les pedres en contacte amb la malla.  

- Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:  

- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur de 

contenció).  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA 

NATURAL:  

- Aprovació dels mitjans i mètodes d'execució utilitzats pel contractista.  

- Control i classificació del material transportat i comprovació de les zones de descarrega.  

- Contrastar el material transportat amb l'indicat al document d'identificació expedit a la 

pedrera.  

- Control diari del material col·locat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA 

NATURAL:  

- Determinació de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m, de l'obra executada per tal de 

conèixer la geometria global assolida així com el gruix de les diferents capes de material.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCTRUCTURA DE GABIONS:  

El procés de formació dels gabions s'ajustarà a les indicacions del plec de condicions.  

Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les 

comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, 

fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% 

del subministrament.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCULLERES DE FONS NO 

SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL:  

Si els mitjans utilitzats no s'ajusten als previstos, no s'ha d'autoritzar l'inici dels 

treballs o s'hauran d'aturar fins que es compleixin les condicions pactades.  

Si s'observa que el material transportat no és l'indicat al document d'identificació que 

porta el camió, se l'haurà de classificar amb la categoria de pedra que correspongui realment 

al material transportat. Si no es pot classificar dins d'alguna de les grandàries utilitzades 

a l'obra, s'haurà de rebutjar el camió sense autoritzar-ne la descarrega i a més, s'haurà de 

doblar el nombre de camions controlats fins que no es detectin errors al llarg d'una setmana.  

No es poden admetre procediments de posada en obra que provoquin segregacions a l'escullera, 

ni danys al talús, capa de filtre o geotèxtil. Qualsevol geotèxtil perjudicat durant aquestes 

operacions, ha de ser reparat o substituït a càrrec del Contractista.  

Si es detecten zones mal executades, s'hauran de corregir abans de continuar els treballs i 

si cal s'hauran de modificar els processos d'execució.  
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Carril ciclable Begues Park

AMIDAMENTS Data: 22/05/19 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01BEGUES
Capítol 01  ENDERROCS

1 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorada-rigola gual entrada betzinera 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 vorada rigola gual sortida betzinera 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
3 vorada rigola futur gual carrer sostinet 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 vorada rigola Avda Mediterrània per
ampliar gual

12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 F2194H21 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre morter, profunditat fins a 6 cm , de fins a 2 m d'amplària, amb
compressor amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAMS PAVIMENT ASFALTIC
SOBRE VORERA ACTUAL

2 Tram entre entrada i sortida benzinera 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

3 Tram davant escullera 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram final junt a C. Sostinent 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,000

3 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició vorera per constituir guals
bicis de C. Sostinent

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

2 Demolició vorera per ampliar 4 guals
Avda. Mediterrània

20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST 01BEGUES
Capítol 02  PAVIMENTS

1 F96512DH m Vorada recta o corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En eliminacio gual entrada betzinera 37,000 1,000 37,000 C#*D#*E#*F#
2 En eliminacio gual sortida betzinera 18,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#

3 En gual junt a C. Sostinent 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 4 trams Ampliació gual Avda

Mediterrània
12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 71,000

2 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En gual entrada betzinera 37,000 1,000 37,000 C#*D#*E#*F#
2 En gual sortida betzinera 18,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 En gual C. Sostinent 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 En ampliació 4 guals Avda
Mediterrània

12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,000

3 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 gual  entrada betzinera 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
2 gual sortida betzinera 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
3 triangle junt a parada bus 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

4 Junt gual C Sostinent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Voreres Avda Mediterrània per ampliar

guals
20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

6 Illa central Avda Mediterrania 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#
7 En desviacio serveis 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,000

4 F936NM31 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat mitjançant bombeig amb estesa i piconatge
manual, acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Sota vorera nova en gual  entrada
betzinera

48,000 0,150 7,200 C#*D#*E#*F#

3 Sota vorera nova en gual sortida
betzinera

23,000 0,150 3,450 C#*D#*E#*F#

4 Vorer nova en triangle junt a parada
bus

16,000 0,150 2,400 C#*D#*E#*F#

5 Vorera junt C Sostinent 1,000 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#
6 Voreres Avda Mediterrània per ampliar

guals
20,000 0,150 3,000 C#*D#*E#*F#

7 Vorera Illa central Avda Mediterrania 64,000 0,150 9,600 C#*D#*E#*F#
8 Sota paviment asfaltic entrada

benzinea
72,000 0,150 10,800 C#*D#*E#*F#

9 Sota paviment asfaltic sortida
benzinera

30,000 0,150 4,500 C#*D#*E#*F#

10 En trams paviment asfaltic sobre terra
(de inici a C. Sostinent

11 Tram ienjardinat nterior benzinera
entre entrada i sortida (20 cm)

44,000 0,150 6,600 C#*D#*E#*F#

12 Tram escullera  fins després parada
bus (20 cm)

142,000 0,150 21,300 C#*D#*E#*F#

13 Tram prop C.Sostinent (20 cm) 4,000 0,150 0,600 C#*D#*E#*F#

14 En desviament serveis 20,000 0,150 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,600

EUR
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5 F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En trams paviment asfaltic sobre terra
(de inici a C. Sostinent

2 Tram ienjardinat nterior benzinera
entre entrada i sortida (20 cm)

44,000 0,150 6,600 C#*D#*E#*F#

3 Tram escullera  fins després parada
bus (20 cm)

142,000 0,150 21,300 C#*D#*E#*F#

4 Tram prop C.Sostinent (20 cm) 4,000 0,150 0,600 C#*D#*E#*F#
5 En trams vorera sobre Terra
6 Triangle junt a parada bus 16,000 0,150 2,400 C#*D#*E#*F#
7 Junt a C.Sostinent 1,000 0,150 0,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,050

6 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Incloent reg
imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sota paviment asfaltic tram de carril
bici actual a c. sostinent

428,000 0,050 2,400 51,360 C#*D#*E#*F#

2 Previsio increment 1 cm en zones
panot arrencat vorera actual

137,000 0,010 2,400 3,288 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,648

7 F9661AJD m Vorada corba de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova illeta rotonda  (illeta gran) 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Nova illeta rotonda  (illeta petita) 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

8 F9G12332 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 10
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova illeta rotonda  (illeta gran) 10,000 0,150 1,500 C#*D#*E#*F#
2 Nova illeta rotonda  (illeta petita) 6,000 0,150 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

9 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En trams paviment asfaltic sobre terra
(de inici a C. Sostinent

2 Tram ienjardinat nterior benzinera
entre entrada i sortida (20 cm)

44,000 0,350 15,400 C#*D#*E#*F#

3 Tram escullera  fins després parada
bus (20 cm)

142,000 0,350 49,700 C#*D#*E#*F#

4 Tram prop C.Sostinent (20 cm) 19,000 0,350 6,650 C#*D#*E#*F#

EUR
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6 Illeta central Avda Mediterrània a
pavimentar

64,000 0,250 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,750

10 F9UTIAPO u nivellació d'escucell amb formigó porós drenant, inclloent buidat de terres fins a 15 cm, compactació de la base,
col·locació malla geotextil tipus TQ TECNOTEXTIL 120, estesa de 8 cm de grava neta granulometria 14-20 mm,
compactació i nivellació de la grava, col·locaciö anell protector del arbre, abocament i compctació de TQ
MORTEC DRENANTE gruix 7 cm , protecció durant 3 dies de curat amb plàstic i tractament de l'anell flexible
amb TQ EPDM GRANO i TQ GRAVAFIX PU

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reblert escucells 5,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 01BEGUES
Capítol 03  MUR ESCULLERA

1 F222H223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavacio per colocar escullera L=41
m (20% roca)

41,000 4,000 0,200 32,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,800

2 F2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavacio per colocar escullera L=41
m (80% terreny compacte)

41,000 4,000 0,800 131,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,200

3 F3J2271C m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara
exterior concertada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram escullera de 41 m 41,000 1,400 1,030 59,122 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,122

4 F3J227EH m3 Fonamentació mur escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora incloent reblert de forats existents en els blocs amb formigó HM-20/P/40/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram escullera de 41 m 41,000 0,850 1,030 35,896 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,896

5 F226170F m3 Terraplenat intrados escullera amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 90 % del PM

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intrados escullera 41,000 2,600 106,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,600

Obra 01 PRESSUPOST 01BEGUES
Capítol 04  SENYALITZACIO HORITZONTAL

1 FBA1E511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linea separacio dos sentits
Avda.Sadurni

2 Tram entre carrers Tajo i Ebre 248,000 248,000 C#*D#*E#*F#
3 Creuament Ebre-Sadurni 2 costats

carril bici vermell
52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram entre carrer Ebre i
Avda.Mediterrània

162,000 162,000 C#*D#*E#*F#

5 Creuament Mediterrània-Sadurni 2
costats carril bici vermell

86,000 86,000 C#*D#*E#*F#

6 Tram entre Avda Mediterrània i rotonda 196,000 196,000 C#*D#*E#*F#

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

9 2 linies limit carril bici vorera junt
carretera

2,000 176,000 352,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.096,000

2 FBA15511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 linies  delimitació carril Bici
Avda.Sadurni

2 Tram entre carrers Tajo i Ebre 2,000 235,000 470,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram entre carrer Ebre i

Avda.Mediterrània
2,000 157,000 314,000 C#*D#*E#*F#

4 Tram ente Avda Mediterrània i rotonda 2,000 159,000 318,000 C#*D#*E#*F#
5 Separacio 2 sentitis bici en vorera

carretera
1,000 174,000 174,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.276,000

3 FBA25511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linia detencia desprès cediu pas
2 Creuament C.Ebre (previsió) 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 Creuament Avda,Mediterrània 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
4 Rotonda (2 cediu Pas)= 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 49,000

4 FBA24511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 linies detencio en Rotonda 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FBA315S6 m2 Pintat color vermell dos components plàstica en fred antilliscant amb rugositat superior a SRT 65, RAL 3020,
dosificació 2500 gr/m2 aplicació manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament C. Ebre 35,000 1,050 36,750 C#*D#*E#*F#

2 Creuament Avda. Mediterrània 51,000 1,050 53,550 C#*D#*E#*F#
3 Creaument Avda. Sadurni 10,000 1,050 10,500 C#*D#*E#*F#

4 Creaument C. Sostinent Aguilar 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,800

6 FBA315S7 ut Pintat simbol bicicleta en carril bici amb pintura acrílica blanca especial Ciutat RAL 9016, dosificació 720 gr/m2
aplicació manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En carril bici 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

7 FBA315S8 ut Pintat simbol carril 30 bicolor blanc/vermell dos components plàstica en fred antilliscant amb rugositat superior s
SRT 65 RAL 9016 i 3020 , dosificació 2500 gr/m2 ,aplicació manual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Avda. Sadurni 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

8 FBA31S10 ut Pintat simbol bicicleta amb requadre exterior en carril compartitamb pintura blanca dos components plàstica en
fred antilliscant amb rugositat superior s SRT 65 RAL 9016, dosificació 2500 gr/m2 ,aplicació manual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Avda. Sadurni 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 FBA31S11 ut Pintat simbol cediu pas per trànsit vehicles de 360 cm amb pintura blanca dos components plàstica en fred
antilliscant amb rugositat superior s SRT 65 RAL 9016, dosificació 2500 gr/m2 ,aplicació manual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament C.Ebre (previsió) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Creuament Avda,Mediterrània 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Rotonda ( 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 FBA31S12 ut Pintat simbol STOP de 160 cm per trànsit vehicles amb pintura blanca dos components plàstica en fred
antilliscant amb rugositat superior s SRT 65 RAL 9016, dosificació 2500 gr/m2 ,aplicació manual.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ramal rotonda C.Sostinent a
Av.Sadurni

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FBA293S3 m Pintat linia discontinua per a ús permanent de 25 cm d'amplària i 25cm/25cm relació pintat/no pintat amb pintura
de color blanc dos components plàstica en fred antilliscant amb rugositat superior a SRT 65, RAL 9016
dosificació 2500 gr/m2 aplicació manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament  C. Ebre 2 costatsl carril
Bici

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

2 Creuament Avda. Mediterrània 2
costats carril Bici

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

3 Creuament Avda. Sadurni 2 costats
carril Bici

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

4 Creuament C. Sostinent Aguilar 2
costats carril Bici

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

TOTAL AMIDAMENT 66,000

12 M21BU040 m2 Eliminació de marques vials de pintura de qualsevol tipus (acrílica o dos components) mitjançant fressat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram Tajo Ebre Liniea 10 cm 259,000 0,100 25,900 C#*D#*E#*F#

2 Tram Ebre Mediterrània Linia 10 cm 156,000 0,100 15,600 C#*D#*E#*F#
3 Tram Mediterrania Rotonda Linia 10

cm
190,000 0,100 19,000 C#*D#*E#*F#

4 Carrer Sostinent Linia 10 cm 5,000 0,100 0,500 C#*D#*E#*F#
5 4 Simbols Cediu Pas 4,000 2,200 8,800 C#*D#*E#*F#

6 4 Linies detenció discontinues ample
40 cm

20,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#

7 2 Pasos vianants Mediterrània 2,000 4,000 4,000 0,500 16,000 C#*D#*E#*F#

8 2 triangles creuament Mediterrania 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#
9 Entorn 2 illetes Rotonda 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

10 2 linies detencio en Rotonda 40 cm 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,800

13 FBA31S15 ut Pintat vorada amb franges blanc-vermell amb pintura acrilica bicolor ciutat RAL 9016 i 3020, dosificació 720
gr/m2 ,aplicació manual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Noves illetes rotonda 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

14 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o vermell i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 Triangles creuament Avda
Mediterrània

10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 Contorn 2 noves illetes Rotonda 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Zebrejat junt a carril bici en Rotonda 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
4 Noves Illetes color vermell rotonda 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 42,000

15 FBA31S18 ut Pintat quadrat de 40x40 cm en pas Zebra tipus ´´damero´´ amb pintura acrilica color blanc tipus ciutat RAL 9016
dosificació 720 gr/m2 ,aplicació manual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En damero junt a carrer Sostinent 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

16 EBA31337 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans
manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 Nous pasos vianants Avda
mediterrania

8,000 3,000 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

17 FBA31S19 ut Pintat de simbol ´´cediu pas´´ de 100 cm en carril carril bici amb pintura acrílica blanca especial Ciutat RAL
9016, dosificació 720 gr/m2 aplicació manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Simbol Cediu pas en carril bici 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

18 FBA31S16 ut Pintat flecha de 100 cm en carril carril bici amb pintura acrílica blanca especial Ciutat RAL 9016, dosificació 720
gr/m2 aplicació manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Flecah en en carril bici 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 01BEGUES
Capítol 05  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBB14251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyalització vertical carril bici 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 Previsió senyal addicional 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 FBB1DESM u Trasllat de suport i placa de senyalització existent incloent deesmuntatge, muntatge posterior a nova ubicació i
dau de formigó de 30x30x30 en la nova ubicació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 senyals tram estret a desplaçar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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2 2 senyals illetes rotonda a traslladar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FBBZ2PAL u Subministre i col·locacíó de suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, de 2,,70 m de longitud per
a senyalització vertical incloent dau de formigó  de 30x30x30 .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyalització vertical carril bic 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 Previsio senyal addicional 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 01BEGUES
Capítol 06  REPARACIO TRAM CARRIL BICI EXISTENT

1 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram existent a reparar un  20 % 132,000 3,200 0,350 0,200 29,568 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,568

2 F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram existent a reparar un  20 % 132,000 3,200 0,300 0,200 25,344 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,344

3 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Incloent reg
imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram existent a reparar un  20 % 422,400 2,400 0,050 0,200 10,138 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,138

4 F2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram existent a reparar un  20 % 132,000 3,200 0,200 84,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,480

5 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió talls a determinar en obra 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 45,000

Obra 01 PRESSUPOST 01BEGUES
Capítol 07  DESPLAÇAMENT SERVEIS I VARIS

1 F223EP02 m Execució completa de rasa de 50x60cm en vorera per a col.locació de dos cables d'enllumenat, incloent els
següents treballs: esbrossada o enderroc de paviment segons correspongui, excavació, subministrament i
col.locació de sorra (de 30cm d'espessor), subministrament i col.locació de dos tubs corrugats flexibles de PE
Ø90mm de color vermell unit amb maniguet reblert i piconat al 95% del PM, subministrament i col·locació de
cinta de senyalització segons normes de companyia, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de
rebuig.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa de fanal existent a nova posició
(3 fanals)

3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 Previsió rasa adicional fins a trobar
tubular actual a cada cantó

3,000 2,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 FG31IA07 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x6 mm2 tipus RVFV-0.6/1 kV segons UNE 21029 armat
antirosegadors, per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part proporcional de materials i
operacions addicionals de connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De fanal anterior (parada Bus) fins 1er
fanal desplaçat

29,000 29,000 C#*D#*E#*F#

2 De fanal desplaçat 1 a fanal 2 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

3 De fanal desplazczçat 2 a fanal 3 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 Previsió fins a següent (si 3 no es final) 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,000

3 FG38IA20 m Subministrament i estesa de cable conductor de coure nu de 35 mm2 per a posta a terra, incloent la part
proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entre fanals actual i nous 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 previsió addicional fins trobar cable

coure actual
3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

4 FGD1IA12 u Subministrament i col·locació de placa de posta a terra d'acer de 500x500x3mm, incloent la soldadura
aluminotèrmica així com tots els materials i operacions addicionals de connexionat per a que totes les plaques
quedin interconnectades amb una línia equipotencial. Inclou també el subministrament i col·locació de 4,5 ml de
cable de coure nu o protegit de 35mm2, perns, grapes i fixacions i totes les operacions i materials necessaris per
a deixar completa i correctament connectada a terra l'element metàl·lic més proper.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fanals desplaçats 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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5 FED2IA04 u Construcció completa de pericó de mides útils 40x40x65 centímetres, complint les especificacions de la
companyia corresponent i els plànols de detall i incloent els següents treballs: excavació, subministrament i
col.locació de formigó de 15 N/mm2 per a formar solera de 15 centímetres d'espessor, construcció de paret de
maó massís de 15 centímetres d'espessor arrebossada i lliscada a les cares vistes i enretirada i transport a
l'abocador de tots els productes de rebuig.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericó en ubicació actual del fanal (3
fanals)

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FEZZPE03 u Subministrament i col·locació de marc de 40x40cm amb tapa de pas lliure 330x330 mm, de fosa dúctil, classe
C-250.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericó en ubicació actual del fanal (3
fanals)

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 FHM1U00D u Desmuntatge de columna i lluminàtia existent i muntatge en la nova posició

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fanals desplaçats 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 FHM01IA5 u Fonamentació per suport de 5 metres d'alçada. Execució completa de cimentació amb dau de formigó HM-25 de
65x65x75 cm amb totes les operacions corresponents: excavació, encofrat, subministrament i col·locació de
perns, subministrament i col·locació de tubs de PVC o PE, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes
de rebuig.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fanals desplaçats 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 F6A7LEG PA Abonament integre per legalització modificació instal·lació d'enllumenat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 F6A1940D m Desmuntatge i col·locació en la nova posició de la tanca que envolta la benzinera, tanca de 2 m d'alçada de
reixat metàl·lica amb pals de tub galvanitzat col·locats cada 3 m.  Inclou daus de formigó en la nova posició

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Longitud tanca a desplaçar 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

11 F6A7PSEM PA A justificar per desplaçament semàfor existent de 2 focus i el cablejat desde el regulador

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 F6A7SA1V u Mòdul de barana tipus ADO Universo de 1900 mm d'amplada i 1100 mm d'alçada constituit per tub d'acer
galvanotzat senzimir en calent de 48 mm de diàmetre amb travesser horitzontal superior unit en corba en els 2
muntants laterals i travesser intermedi.  Inclos dau formigó per empotrar 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Longitud tram més estret 140  m. 1
modul cada 2,30 m. total 53 moduls

53,000 53,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

13 F6A7PTAP PA Abonament integre per ajust de totes les tapes a la cota de la rasant del nou paviment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 FD5KIA05 m Construcció completa de canal de 50 cm d'ample i 50 cm de profunditat per a reixa interceptora incloent els
següents treballs: excavació, compactació del fons de la rasa, execució de caixa feta amb paret de maó
massissa arrebossada i lliscada a les cares vistes, execució de solera de formigó HM-15 de 15 cm de gruix,
subministrament i col·locació de marc i col·locació de reixa de fosa dúctil (s'aprofitaran els mòduls de la reixa
existent actualment).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canal per nova reixa interceptora 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 FDABIA26 u Construcció completa de arqueta de dimensions útils 700x700x1000mm feta amb paret de maò massís de 15 cm
i solera de formigó HM20 de 15 cm de gruix incloent: excavació, subministrament i col·locació de tots els
materials, subministrament i col·locació de marc i tapa  de dimensions 700x700x35mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perico per connexió nova reixa amb
tub existent

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 F223SU1T m Execució completa de rasa de 70x120cm per instal·lar un tub de polietilè de paret estructurada Ø250 PE per
connexió de nova reixa interceptora amb desguàs de reixa actual a eliminar. Incloent els següents treballs:
excavació i repàs del fons de la rasa, subministrament i col.locació de 1 tub de PE Ø250mm de diàmetre
rebliment amb formigó fins 10 cm damunt tub reblert i piconat de la rasa al 95% del PM amb material adequat, i
càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de rebuig.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió entre nova reixa i  tub actual
de desguas (previsio)

10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

17 F6A7ARB PA Abonament integre per retirada d'arbre i càrrega i transport a abocador

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 F6A7VAR PA Abonament integre per retirada de 15 esferes de formigó i banc que es troben entre l'entrrada i sortida de
l'antiga benzinera incloent i càrrega i transport a abocador o dipòsit municipal

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 F6A7PTIM PA Abonament integre per ajust de totes les tapes a la cota de la rasant del nou paviment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01BEGUES
Capítol 08  GESTIO RESIDUS

EUR
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1 F2R35035 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km. Mesurat sobre pefil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De excavació caixa paviments 87,750 87,750 C#*D#*E#*F#

2 De excavacio reparació carril bici
existentctual

29,570 29,570 C#*D#*E#*F#

3 De sobrant moviment terres escullera 57,400 57,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,720

2 F2R542A5 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km. Mesurat sobre perfil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc panot 30,000 0,090 2,700 C#*D#*E#*F#
2 Enderroc panot i base formigó 137,000 0,060 8,220 C#*D#*E#*F#

3 Enderoc vorada i rigola 24,000 0,260 6,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,160

3 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Mesuart sobre perfil

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderrocs 17,160 17,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,160

Obra 01 PRESSUPOST 01BEGUES
Capítol 09  SEGURETAT I SALUT

1 KE5ZSEGU PA Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 22/05/19 Pàg.: 1

P-1 EBA31337 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb mitjans manuals

17,34 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-2 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,07 €

(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-3 F2194H21 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre morter, profunditat fins a 6 cm , de fins a 2
m d'amplària, amb compressor amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

4,09 €

(QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-4 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

19,39 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-5 F2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,11 €

(QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-6 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,45 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-7 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

6,24 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 F2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

8,36 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-9 F222H223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

38,48 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 F223EP02 m Execució completa de rasa de 50x60cm en vorera per a col.locació de dos cables
d'enllumenat, incloent els següents treballs: esbrossada o enderroc de paviment segons
correspongui, excavació, subministrament i col.locació de sorra (de 30cm d'espessor),
subministrament i col.locació de dos tubs corrugats flexibles de PE Ø90mm de color vermell
unit amb maniguet reblert i piconat al 95% del PM, subministrament i col·locació de cinta de
senyalització segons normes de companyia, i càrrega i transport a l'abocador de tots els
productes de rebuig.

19,67 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-11 F223SU1T m Execució completa de rasa de 70x120cm per instal·lar un tub de polietilè de paret
estructurada Ø250 PE per connexió de nova reixa interceptora amb desguàs de reixa actual a
eliminar. Incloent els següents treballs: excavació i repàs del fons de la rasa, subministrament
i col.locació de 1 tub de PE Ø250mm de diàmetre rebliment amb formigó fins 10 cm damunt
tub reblert i piconat de la rasa al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a
l'abocador de tots els productes de rebuig.

52,16 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-12 F226170F m3 Terraplenat intrados escullera amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM

5,70 €

(CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

Carril ciclable Begues Park
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P-13 F2R35035 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
Mesurat sobre pefil

2,93 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-14 F2R542A5 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
Mesurat sobre perfil

2,82 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-15 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Mesuart sobre perfil

19,50 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-16 F3J2271C m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora, amb la cara exterior concertada

93,76 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-17 F3J227EH m3 Fonamentació mur escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats
amb pala carregadora incloent reblert de forats existents en els blocs amb formigó
HM-20/P/40/I

109,72 €

(CENT NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-18 F6A1940D m Desmuntatge i col·locació en la nova posició de la tanca que envolta la benzinera, tanca de 2
m d'alçada de reixat metàl·lica amb pals de tub galvanitzat col·locats cada 3 m. Inclou daus
de formigó en la nova posició

15,37 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-19 F6A7ARB PA Abonament integre per retirada d'arbre i càrrega i transport a abocador 47,68 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 F6A7LEG PA Abonament integre per legalització modificació instal·lació d'enllumenat 250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-21 F6A7PSEM PA A justificar per desplaçament semàfor existent de 2 focus i el cablejat desde el regulador 1.800,00 €

(MIL VUIT-CENTS EUROS)

P-22 F6A7PTAP PA Abonament integre per ajust de totes les tapes a la cota de la rasant del nou paviment 300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

P-23 F6A7PTIM PA Abonament integre per ajust de totes les tapes a la cota de la rasant del nou paviment 3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

P-24 F6A7SA1V u Mòdul de barana tipus ADO Universo de 1900 mm d'amplada i 1100 mm d'alçada constituit
per tub d'acer galvanotzat senzimir en calent de 48 mm de diàmetre amb travesser
horitzontal superior unit en corba en els 2 muntants laterals i travesser intermedi. Inclos dau
formigó per empotrar 20 cm

56,60 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-25 F6A7VAR PA Abonament integre per retirada de 15 esferes de formigó i banc que es troben entre l'entrrada
i sortida de l'antiga benzinera incloent i càrrega i transport a abocador o dipòsit municipal

100,00 €

(CENT EUROS)
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P-26 F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM 26,48 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-27 F936NM31 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat mitjançant
bombeig amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

93,02 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-28 F96512DH m Vorada recta o corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

25,32 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-29 F9661AJD m Vorada corba de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

69,60 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-30 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

11,93 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-31 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

34,66 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-32 F9G12332 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima
del granulat, 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat

94,05 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-33 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada. Incloent reg imprimació

57,07 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-34 F9UTIAPO u nivellació d'escucell amb formigó porós drenant, inclloent buidat de terres fins a 15 cm,
compactació de la base, col·locació malla geotextil tipus TQ TECNOTEXTIL 120, estesa de 8
cm de grava neta granulometria 14-20 mm, compactació i nivellació de la grava, col·locaciö
anell protector del arbre, abocament i compctació de TQ MORTEC DRENANTE gruix 7 cm ,
protecció durant 3 dies de curat amb plàstic i tractament de l'anell flexible amb TQ EPDM
GRANO i TQ GRAVAFIX PU

42,00 €

(QUARANTA-DOS EUROS)

P-35 FBA15511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

0,50 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-36 FBA1E511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,57 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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P-37 FBA24511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

1,64 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-38 FBA25511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament manual

2,91 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-39 FBA293S3 m Pintat linia discontinua per a ús permanent de 25 cm d'amplària i 25cm/25cm relació pintat/no
pintat amb pintura de color blanc dos components plàstica en fred antilliscant amb rugositat
superior a SRT 65, RAL 9016 dosificació 2500 gr/m2 aplicació manual

16,00 €

(SETZE EUROS)

P-40 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o vermell i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

6,06 €

(SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-41 FBA315S6 m2 Pintat color vermell dos components plàstica en fred antilliscant amb rugositat superior a
SRT 65,  RAL 3020, dosificació 2500 gr/m2 aplicació manual

14,00 €

(CATORZE EUROS)

P-42 FBA315S7 ut Pintat simbol bicicleta en carril bici amb pintura acrílica blanca especial Ciutat RAL 9016,
dosificació 720 gr/m2 aplicació manual

75,00 €

(SETANTA-CINC EUROS)

P-43 FBA315S8 ut Pintat simbol carril 30 bicolor blanc/vermell dos components plàstica en fred antilliscant amb
rugositat superior s SRT 65 RAL 9016 i 3020 , dosificació 2500 gr/m2 ,aplicació manual.

170,00 €

(CENT SETANTA EUROS)

P-44 FBA31S10 ut Pintat simbol bicicleta amb requadre exterior en carril compartitamb pintura blanca dos
components plàstica en fred antilliscant amb rugositat superior s SRT 65 RAL 9016,
dosificació 2500 gr/m2 ,aplicació manual.

85,00 €

(VUITANTA-CINC EUROS)

P-45 FBA31S11 ut Pintat simbol cediu pas per trànsit vehicles de 360 cm amb pintura blanca dos components
plàstica en fred antilliscant amb rugositat superior s SRT 65 RAL 9016, dosificació 2500
gr/m2 ,aplicació manual.

75,00 €

(SETANTA-CINC EUROS)

P-46 FBA31S12 ut Pintat simbol STOP de 160 cm per trànsit vehicles amb pintura blanca dos components
plàstica en fred antilliscant amb rugositat superior s SRT 65 RAL 9016, dosificació 2500
gr/m2 ,aplicació manual.

125,00 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS)

P-47 FBA31S15 ut Pintat vorada amb franges blanc-vermell amb pintura acrilica bicolor ciutat RAL 9016 i 3020,
dosificació 720 gr/m2 ,aplicació manual.

6,00 €

(SIS EUROS)

P-48 FBA31S16 ut Pintat flecha de 100 cm en carril carril bici amb pintura acrílica blanca especial Ciutat RAL
9016, dosificació 720 gr/m2 aplicació manual

9,00 €

(NOU EUROS)
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P-49 FBA31S18 ut Pintat quadrat de 40x40 cm en pas Zebra tipus ´´damero´´ amb pintura acrilica color blanc
tipus ciutat RAL 9016 dosificació 720 gr/m2 ,aplicació manual.

6,20 €

(SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-50 FBA31S19 ut Pintat de simbol ´´cediu pas´´ de 100 cm en carril carril bici amb pintura acrílica blanca
especial Ciutat RAL 9016, dosificació 720 gr/m2 aplicació manual

35,00 €

(TRENTA-CINC EUROS)

P-51 FBB14251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

82,96 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-52 FBB1DESM u Trasllat de suport i placa de senyalització existent incloent deesmuntatge, muntatge posterior
a nova ubicació i dau de formigó de 30x30x30 en la nova ubicació

28,15 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-53 FBBZ2PAL u Subministre i col·locacíó de suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, de 2,,70
m de longitud per a senyalització vertical incloent dau de formigó  de 30x30x30 .

25,02 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-54 FD5KIA05 m Construcció completa de canal de 50 cm d'ample i 50 cm de profunditat per a reixa
interceptora incloent els següents treballs: excavació, compactació del fons de la rasa,
execució de caixa feta amb paret de maó massissa arrebossada i lliscada a les cares vistes,
execució de solera de formigó HM-15 de 15 cm de gruix, subministrament i col·locació de
marc i col·locació de reixa de fosa dúctil (s'aprofitaran els mòduls de la reixa existent
actualment).

164,40 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-55 FDABIA26 u Construcció completa de arqueta de dimensions útils 700x700x1000mm feta amb paret de
maò massís de 15 cm i solera de formigó HM20 de 15 cm de gruix incloent: excavació,
subministrament i col·locació de tots els materials, subministrament i col·locació de marc i
tapa  de dimensions 700x700x35mm

386,59 €

(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-56 FED2IA04 u Construcció completa de pericó de mides útils 40x40x65 centímetres, complint les
especificacions de la companyia corresponent i els plànols de detall i incloent els següents
treballs: excavació, subministrament i col.locació de formigó de 15 N/mm2 per a formar solera
de 15 centímetres d'espessor, construcció de paret de maó massís de 15 centímetres
d'espessor arrebossada i lliscada a les cares vistes i enretirada i transport a l'abocador de
tots els productes de rebuig.

109,18 €

(CENT NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-57 FEZZPE03 u Subministrament i col·locació de marc de 40x40cm amb tapa de pas lliure 330x330 mm, de
fosa dúctil, classe C-250.

63,01 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-58 FG31IA07 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x6 mm2 tipus RVFV-0.6/1 kV segons UNE
21029 armat antirosegadors, per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la
part proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat.

6,17 €

(SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-59 FG38IA20 m Subministrament i estesa de cable conductor de coure nu de 35 mm2 per a posta a terra,
incloent la part proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat.

3,93 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-60 FGD1IA12 u Subministrament i col·locació de placa de posta a terra d'acer de 500x500x3mm, incloent la
soldadura aluminotèrmica així com tots els materials i operacions addicionals de connexionat
per a que totes les plaques quedin interconnectades amb una línia equipotencial. Inclou
també el subministrament i col·locació de 4,5 ml de cable de coure nu o protegit de 35mm2,
perns, grapes i fixacions i totes les operacions i materials necessaris per a deixar completa i

67,40 €

Carril ciclable Begues Park

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 22/05/19 Pàg.: 6

correctament connectada a terra l'element metàl·lic més proper.

(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-61 FHM01IA5 u Fonamentació per suport de 5 metres d'alçada. Execució completa de cimentació amb dau de
formigó HM-25 de 65x65x75 cm amb totes les operacions corresponents: excavació, encofrat,
subministrament i col·locació de perns, subministrament i col·locació de tubs de PVC o PE, i
càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de rebuig.

78,86 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-62 FHM1U00D u Desmuntatge de columna i lluminàtia existent i muntatge en la nova posició 91,48 €

(NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-63 KE5ZSEGU PA Seguretat i Salut 1.450,00 €

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-64 M21BU040 m2 Eliminació de marques vials de pintura de qualsevol tipus (acrílica o dos components)
mitjançant fressat

10,61 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-1 EBA31337 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb mitjans manuals

17,34 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,16200 €

BBA1M100 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec 0,57120 €

Altres conceptes 13,60680 €

P-2 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,07 €

Altres conceptes 5,07000 €

P-3 F2194H21 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre morter, profunditat fins a 6 cm , de fins a 2
m d'amplària, amb compressor amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

4,09 €

Altres conceptes 4,09000 €

P-4 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

19,39 €

Altres conceptes 19,39000 €

P-5 F2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,11 €

Altres conceptes 4,11000 €

P-6 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

4,45 €

Altres conceptes 4,45000 €

P-7 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

6,24 €

Altres conceptes 6,24000 €

P-8 F2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

8,36 €

Altres conceptes 8,36000 €

P-9 F222H223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

38,48 €

Altres conceptes 38,48000 €

P-10 F223EP02 m Execució completa de rasa de 50x60cm en vorera per a col.locació de dos cables
d'enllumenat, incloent els següents treballs: esbrossada o enderroc de paviment segons
correspongui, excavació, subministrament i col.locació de sorra (de 30cm d'espessor),
subministrament i col.locació de dos tubs corrugats flexibles de PE Ø90mm de color vermell
unit amb maniguet reblert i piconat al 95% del PM, subministrament i col·locació de cinta de
senyalització segons normes de companyia, i càrrega i transport a l'abocador de tots els
productes de rebuig.

19,67 €

BG22T090 m Tub corrugat PE Ø90mm de doble capa per a instal·lacions elèctriques incloent fil guia 4,00000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 2,62050 €

Altres conceptes 13,04950 €

P-11 F223SU1T m Execució completa de rasa de 70x120cm per instal·lar un tub de polietilè de paret
estructurada Ø250 PE per connexió de nova reixa interceptora amb desguàs de reixa actual a
eliminar. Incloent els següents treballs: excavació i repàs del fons de la rasa, subministrament
i col.locació de 1 tub de PE Ø250mm de diàmetre rebliment amb formigó fins 10 cm damunt
tub reblert i piconat de la rasa al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a
l'abocador de tots els productes de rebuig.

52,16 €

BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 6,95640 €
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B060U310 m3 Formigó HM-20, inclòs transport a l'obra 19,20000 €

Altres conceptes 26,00360 €

P-12 F226170F m3 Terraplenat intrados escullera amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM

5,70 €

Altres conceptes 5,70000 €

P-13 F2R35035 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
Mesurat sobre pefil

2,93 €

Altres conceptes 2,93000 €

P-14 F2R542A5 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
Mesurat sobre perfil

2,82 €

Altres conceptes 2,82000 €

P-15 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Mesuart sobre perfil

19,50 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada 19,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 F3J2271C m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora, amb la cara exterior concertada

93,76 €

B0442700 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes 18,20280 €

Altres conceptes 75,55720 €

P-17 F3J227EH m3 Fonamentació mur escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats
amb pala carregadora incloent reblert de forats existents en els blocs amb formigó
HM-20/P/40/I

109,72 €

B0442700 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes 18,20280 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 15,96100 €

Altres conceptes 75,55620 €

P-18 F6A1940D m Desmuntatge i col·locació en la nova posició de la tanca que envolta la benzinera, tanca de 2
m d'alçada de reixat metàl·lica amb pals de tub galvanitzat col·locats cada 3 m. Inclou daus
de formigó en la nova posició

15,37 €

Altres conceptes 15,37000 €

P-19 F6A7ARB PA Abonament integre per retirada d'arbre i càrrega i transport a abocador 47,68 €

Sense descomposició 47,68000 €

P-20 F6A7LEG PA Abonament integre per legalització modificació instal·lació d'enllumenat 250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

P-21 F6A7PSEM PA A justificar per desplaçament semàfor existent de 2 focus i el cablejat desde el regulador 1.800,00 €

Sense descomposició 1.800,00000 €

P-22 F6A7PTAP PA Abonament integre per ajust de totes les tapes a la cota de la rasant del nou paviment 300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

P-23 F6A7PTIM PA Abonament integre per ajust de totes les tapes a la cota de la rasant del nou paviment 3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €

P-24 F6A7SA1V u Mòdul de barana tipus ADO Universo de 1900 mm d'amplada i 1100 mm d'alçada constituit
per tub d'acer galvanotzat senzimir en calent de 48 mm de diàmetre amb travesser
horitzontal superior unit en corba en els 2 muntants laterals i travesser intermedi. Inclos dau

56,60 €
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formigó per empotrar 20 cm

B0654000 m3 Formigó HA-25/B/12/IIIa 4,08000 €

B6A7SA1V u Modul tanca Universo max 1900x1100 40,00000 €

Altres conceptes 12,52000 €

P-25 F6A7VAR PA Abonament integre per retirada de 15 esferes de formigó i banc que es troben entre l'entrrada
i sortida de l'antiga benzinera incloent i càrrega i transport a abocador o dipòsit municipal

100,00 €

Sense descomposició 100,00000 €

P-26 F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM 26,48 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,20450 €

B0111000 m3 Aigua 0,08150 €

Altres conceptes 8,19400 €

P-27 F936NM31 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat mitjançant
bombeig amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

93,02 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i 60,49050 €

Altres conceptes 32,52950 €

P-28 F96512DH m Vorada recta o corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

25,32 €

B96512D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20 4,57800 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 5,65587 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06495 €

Altres conceptes 15,02118 €

P-29 F9661AJD m Vorada corba de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

69,60 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 6,97557 €

B9661AJ0 m Vorada corba de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de 44,52000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,12991 €

Altres conceptes 17,97452 €

P-30 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

11,93 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 4,74700 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,42588 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,16016 €

Altres conceptes 6,59696 €

P-31 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

34,66 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,42600 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32023 €
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B0111000 m3 Aigua 0,00163 €

Altres conceptes 27,91214 €

P-32 F9G12332 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima
del granulat, 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat

94,05 €

B064C26B m3 Formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, 80,73450 €

Altres conceptes 13,31550 €

P-33 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada. Incloent reg imprimació

57,07 €

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic 52,79000 €

Altres conceptes 4,28000 €

P-34 F9UTIAPO u nivellació d'escucell amb formigó porós drenant, inclloent buidat de terres fins a 15 cm,
compactació de la base, col·locació malla geotextil tipus TQ TECNOTEXTIL 120, estesa de 8
cm de grava neta granulometria 14-20 mm, compactació i nivellació de la grava, col·locaciö
anell protector del arbre, abocament i compctació de TQ MORTEC DRENANTE gruix 7 cm ,
protecció durant 3 dies de curat amb plàstic i tractament de l'anell flexible amb TQ EPDM
GRANO i TQ GRAVAFIX PU

42,00 €

Sense descomposició 42,00000 €

P-35 FBA15511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

0,50 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,09683 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,04148 €

Altres conceptes 0,36169 €

P-36 FBA1E511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,57 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,06222 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,14525 €

Altres conceptes 0,36253 €

P-37 FBA24511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

1,64 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,24888 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,58099 €

Altres conceptes 0,81013 €

P-38 FBA25511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament manual

2,91 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,16580 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,38697 €

Altres conceptes 2,35723 €

P-39 FBA293S3 m Pintat linia discontinua per a ús permanent de 25 cm d'amplària i 25cm/25cm relació pintat/no
pintat amb pintura de color blanc dos components plàstica en fred antilliscant amb rugositat
superior a SRT 65, RAL 9016 dosificació 2500 gr/m2 aplicació manual

16,00 €
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Sense descomposició 16,00000 €

P-40 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o vermell i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

6,06 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 1,45248 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,61000 €

Altres conceptes 3,99752 €

P-41 FBA315S6 m2 Pintat color vermell dos components plàstica en fred antilliscant amb rugositat superior a
SRT 65,  RAL 3020, dosificació 2500 gr/m2 aplicació manual

14,00 €

Sense descomposició 14,00000 €

P-42 FBA315S7 ut Pintat simbol bicicleta en carril bici amb pintura acrílica blanca especial Ciutat RAL 9016,
dosificació 720 gr/m2 aplicació manual

75,00 €

Sense descomposició 75,00000 €

P-43 FBA315S8 ut Pintat simbol carril 30 bicolor blanc/vermell dos components plàstica en fred antilliscant amb
rugositat superior s SRT 65 RAL 9016 i 3020 , dosificació 2500 gr/m2 ,aplicació manual.

170,00 €

Sense descomposició 170,00000 €

P-44 FBA31S10 ut Pintat simbol bicicleta amb requadre exterior en carril compartitamb pintura blanca dos
components plàstica en fred antilliscant amb rugositat superior s SRT 65 RAL 9016,
dosificació 2500 gr/m2 ,aplicació manual.

85,00 €

Sense descomposició 85,00000 €

P-45 FBA31S11 ut Pintat simbol cediu pas per trànsit vehicles de 360 cm amb pintura blanca dos components
plàstica en fred antilliscant amb rugositat superior s SRT 65 RAL 9016, dosificació 2500
gr/m2 ,aplicació manual.

75,00 €

Sense descomposició 75,00000 €

P-46 FBA31S12 ut Pintat simbol STOP de 160 cm per trànsit vehicles amb pintura blanca dos components
plàstica en fred antilliscant amb rugositat superior s SRT 65 RAL 9016, dosificació 2500
gr/m2 ,aplicació manual.

125,00 €

Sense descomposició 125,00000 €

P-47 FBA31S15 ut Pintat vorada amb franges blanc-vermell amb pintura acrilica bicolor ciutat RAL 9016 i 3020,
dosificació 720 gr/m2 ,aplicació manual.

6,00 €

Sense descomposició 6,00000 €

P-48 FBA31S16 ut Pintat flecha de 100 cm en carril carril bici amb pintura acrílica blanca especial Ciutat RAL
9016, dosificació 720 gr/m2 aplicació manual

9,00 €

Sense descomposició 9,00000 €

P-49 FBA31S18 ut Pintat quadrat de 40x40 cm en pas Zebra tipus ´´damero´´ amb pintura acrilica color blanc
tipus ciutat RAL 9016 dosificació 720 gr/m2 ,aplicació manual.

6,20 €

Sense descomposició 6,20000 €

P-50 FBA31S19 ut Pintat de simbol ´´cediu pas´´ de 100 cm en carril carril bici amb pintura acrílica blanca
especial Ciutat RAL 9016, dosificació 720 gr/m2 aplicació manual

35,00 €

Sense descomposició 35,00000 €

P-51 FBB14251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3, fixada mecànicament

82,96 €

BBM12604 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre 68,52000 €

Altres conceptes 14,44000 €

P-52 FBB1DESM u Trasllat de suport i placa de senyalització existent incloent deesmuntatge, muntatge posterior
a nova ubicació i dau de formigó de 30x30x30 en la nova ubicació

28,15 €
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Altres conceptes 28,15000 €

P-53 FBBZ2PAL u Subministre i col·locacíó de suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, de 2,,70
m de longitud per a senyalització vertical incloent dau de formigó  de 30x30x30 .

25,02 €

BBMZ1A20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical 19,71000 €

Altres conceptes 5,31000 €

P-54 FD5KIA05 m Construcció completa de canal de 50 cm d'ample i 50 cm de profunditat per a reixa
interceptora incloent els següents treballs: excavació, compactació del fons de la rasa,
execució de caixa feta amb paret de maó massissa arrebossada i lliscada a les cares vistes,
execució de solera de formigó HM-15 de 15 cm de gruix, subministrament i col·locació de
marc i col·locació de reixa de fosa dúctil (s'aprofitaran els mòduls de la reixa existent
actualment).

164,40 €

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 11,20000 €

B0F1IA00 u Maó massís de 30x15x9 centímetres. 8,71000 €

B071M005 m3 Morter de ciment Portland classe M-5 (5 N/mm²) segons norma UNE-EN 998-2 1,63940 €

Altres conceptes 142,85060 €

P-55 FDABIA26 u Construcció completa de arqueta de dimensions útils 700x700x1000mm feta amb paret de
maò massís de 15 cm i solera de formigó HM20 de 15 cm de gruix incloent: excavació,
subministrament i col·locació de tots els materials, subministrament i col·locació de marc i
tapa  de dimensions 700x700x35mm

386,59 €

B060U100 m3 Formigó de 10 N/mm2 de resistència a compressió. 0,53000 €

B060U440 m3 Formigó HA-25/F/20/IIa, inclòs transport a l'obra 9,90000 €

B0F1IA00 u Maó massís de 30x15x9 centímetres. 24,70000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 10,65600 €

BD5ZIA26 u Reixa de fosa dúctil tipus RP70 ó RV70 casa Benito, o similar. De 700x700x35mm 140,00000 €

B071M005 m3 Morter de ciment Portland classe M-5 (5 N/mm²) segons norma UNE-EN 998-2 10,24625 €

Altres conceptes 190,55775 €

P-56 FED2IA04 u Construcció completa de pericó de mides útils 40x40x65 centímetres, complint les
especificacions de la companyia corresponent i els plànols de detall i incloent els següents
treballs: excavació, subministrament i col.locació de formigó de 15 N/mm2 per a formar solera
de 15 centímetres d'espessor, construcció de paret de maó massís de 15 centímetres
d'espessor arrebossada i lliscada a les cares vistes i enretirada i transport a l'abocador de
tots els productes de rebuig.

109,18 €

B060U305 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència a compressió. 5,37600 €

B0F1IA00 u Maó massís de 30x15x9 centímetres. 6,89000 €

B071M003 m3 Morter de ciment Portland classe M-2,5 (2,5 N/mm²) segons norma UNE-EN 998-2 4,34000 €

Altres conceptes 92,57400 €

P-57 FEZZPE03 u Subministrament i col·locació de marc de 40x40cm amb tapa de pas lliure 330x330 mm, de
fosa dúctil, classe C-250.

63,01 €

BDKZC240 u Marc de 40x40cm amb tapa de pas lliure 30x30 cm, de fosa dúctil C-250 44,00000 €

B071M003 m3 Morter de ciment Portland classe M-2,5 (2,5 N/mm²) segons norma UNE-EN 998-2 4,20000 €

Altres conceptes 14,81000 €

P-58 FG31IA07 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x6 mm2 tipus RVFV-0.6/1 kV segons UNE
21029 armat antirosegadors, per a instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la
part proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat.

6,17 €

BG31C406 m Cable de coure 4x6 mm2 RVFV-0.6/1 KV. 5,60000 €

Altres conceptes 0,57000 €
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P-59 FG38IA20 m Subministrament i estesa de cable conductor de coure nu de 35 mm2 per a posta a terra,
incloent la part proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat.

3,93 €

BG38CN35 m Conductor de coure nu de 35 mm2 3,70000 €

Altres conceptes 0,23000 €

P-60 FGD1IA12 u Subministrament i col·locació de placa de posta a terra d'acer de 500x500x3mm, incloent la
soldadura aluminotèrmica així com tots els materials i operacions addicionals de connexionat
per a que totes les plaques quedin interconnectades amb una línia equipotencial. Inclou
també el subministrament i col·locació de 4,5 ml de cable de coure nu o protegit de 35mm2,
perns, grapes i fixacions i totes les operacions i materials necessaris per a deixar completa i
correctament connectada a terra l'element metàl·lic més proper.

67,40 €

BGDZIA05 u Motlle per a soldadura aluminotèrmica 1,29000 €

BGDZIA06 u Cartutx per a soldadura aluminotèrmica 5,98000 €

BGD23340 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0.45 m2 de superfície i de 2. 46,93000 €

Altres conceptes 13,20000 €

P-61 FHM01IA5 u Fonamentació per suport de 5 metres d'alçada. Execució completa de cimentació amb dau de
formigó HM-25 de 65x65x75 cm amb totes les operacions corresponents: excavació, encofrat,
subministrament i col·locació de perns, subministrament i col·locació de tubs de PVC o PE, i
càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de rebuig.

78,86 €

BG22T090 m Tub corrugat PE Ø90mm de doble capa per a instal·lacions elèctriques incloent fil guia 8,00000 €

B0654000 m3 Formigó HA-25/B/12/IIIa 25,84000 €

Altres conceptes 45,02000 €

P-62 FHM1U00D u Desmuntatge de columna i lluminàtia existent i muntatge en la nova posició 91,48 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,05000 €

Altres conceptes 51,43000 €

P-63 KE5ZSEGU PA Seguretat i Salut 1.450,00 €

Sense descomposició 1.450,00000 €

P-64 M21BU040 m2 Eliminació de marques vials de pintura de qualsevol tipus (acrílica o dos components)
mitjançant fressat

10,61 €

Altres conceptes 10,61000 €
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Obra 01 Pressupost 01BEGUES

Capítol 01 Enderrocs

1 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor (P - 2)

5,07 30,000 152,10

2 F2194H21 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre morter, profunditat
fins a 6 cm , de fins a 2 m d'amplària, amb compressor amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 3)

4,09 137,000 560,33

3 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 4)

19,39 24,000 465,36

TOTAL Capítol 01.01 1.177,79

Obra 01 Pressupost 01BEGUES

Capítol 02 Paviments

1 F96512DH m Vorada recta o corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada
per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a
35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 28)

25,32 71,000 1.797,72

2 F97422EA m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment blanc (P - 30)

11,93 71,000 847,03

3 F9E1320G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de
ciment pòrtland (P - 31)

34,66 192,000 6.654,72

4 F936NM31 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat mitjançant bombeig amb estesa
i piconatge manual, acabat reglejat (P - 27)

93,02 72,600 6.753,25

5 F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del
PM (P - 26)

26,48 31,050 822,20

6 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Incloent reg
imprimació (P - 33)

57,07 54,648 3.118,76

7 F9661AJD m Vorada corba de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 29)

69,60 27,000 1.879,20

8 F9G12332 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/B/10/I+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat, 10 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual i acabat reglejat (P - 32)

94,05 2,400 225,72

9 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 7)

6,24 87,750 547,56

10 F9UTIAPO u nivellació d'escucell amb formigó porós drenant, inclloent buidat de
terres fins a 15 cm, compactació de la base, col·locació malla geotextil
tipus TQ TECNOTEXTIL 120, estesa de 8 cm de grava neta
granulometria 14-20 mm, compactació i nivellació de la grava,
col·locaciö anell protector del arbre, abocament i compctació de TQ

42,00 5,000 210,00

EUR
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MORTEC DRENANTE gruix 7 cm , protecció durant 3 dies de curat
amb plàstic i tractament de l'anell flexible amb TQ EPDM GRANO i TQ
GRAVAFIX PU (P - 34)

TOTAL Capítol 01.02 22.856,16

Obra 01 Pressupost 01BEGUES

Capítol 03 Mur escullera

1 F222H223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat (P - 9)

38,48 32,800 1.262,14

2 F2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 8)

8,36 131,200 1.096,83

3 F3J2271C m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada (P -
16)

93,76 59,122 5.543,28

4 F3J227EH m3 Fonamentació mur escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800
kg de pes, col·locats amb pala carregadora incloent reblert de forats
existents en els blocs amb formigó HM-20/P/40/I (P - 17)

109,72 35,896 3.938,51

5 F226170F m3 Terraplenat intrados escullera amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90
% del PM (P - 12)

5,70 106,600 607,62

TOTAL Capítol 01.03 12.448,38

Obra 01 Pressupost 01BEGUES

Capítol 04 Senyalitzacio horitzontal

1 FBA1E511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 36)

0,57 1.096,000 624,72

2 FBA15511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització (P - 35)

0,50 1.276,000 638,00

3 FBA25511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 38)

2,91 49,000 142,59

4 FBA24511 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 37)

1,64 6,000 9,84

5 FBA315S6 m2 Pintat color vermell dos components plàstica en fred antilliscant amb
rugositat superior a SRT 65, RAL 3020, dosificació 2500 gr/m2
aplicació manual (P - 41)

14,00 132,800 1.859,20

6 FBA315S7 ut Pintat simbol bicicleta en carril bici amb pintura acrílica blanca especial
Ciutat RAL 9016, dosificació 720 gr/m2 aplicació manual (P - 42)

75,00 19,000 1.425,00

7 FBA315S8 ut Pintat simbol carril 30 bicolor blanc/vermell dos components plàstica
en fred antilliscant amb rugositat superior s SRT 65 RAL 9016 i 3020 ,

170,00 14,000 2.380,00

EUR
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dosificació 2500 gr/m2 ,aplicació manual. (P - 43)

8 FBA31S10 ut Pintat simbol bicicleta amb requadre exterior en carril compartitamb
pintura blanca dos components plàstica en fred antilliscant amb
rugositat superior s SRT 65 RAL 9016, dosificació 2500 gr/m2
,aplicació manual. (P - 44)

85,00 6,000 510,00

9 FBA31S11 ut Pintat simbol cediu pas per trànsit vehicles de 360 cm amb pintura
blanca dos components plàstica en fred antilliscant amb rugositat
superior s SRT 65 RAL 9016, dosificació 2500 gr/m2 ,aplicació
manual. (P - 45)

75,00 6,000 450,00

10 FBA31S12 ut Pintat simbol STOP de 160 cm per trànsit vehicles amb pintura blanca
dos components plàstica en fred antilliscant amb rugositat superior s
SRT 65 RAL 9016, dosificació 2500 gr/m2 ,aplicació manual. (P - 46)

125,00 1,000 125,00

11 FBA293S3 m Pintat linia discontinua per a ús permanent de 25 cm d'amplària i
25cm/25cm relació pintat/no pintat amb pintura de color blanc dos
components plàstica en fred antilliscant amb rugositat superior a SRT
65, RAL 9016 dosificació 2500 gr/m2 aplicació manual (P - 39)

16,00 66,000 1.056,00

12 M21BU040 m2 Eliminació de marques vials de pintura de qualsevol tipus (acrílica o
dos components) mitjançant fressat (P - 64)

10,61 123,800 1.313,52

13 FBA31S15 ut Pintat vorada amb franges blanc-vermell amb pintura acrilica bicolor
ciutat RAL 9016 i 3020, dosificació 720 gr/m2 ,aplicació manual. (P -
47)

6,00 29,000 174,00

14 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc o vermell i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 40)

6,06 42,000 254,52

15 FBA31S18 ut Pintat quadrat de 40x40 cm en pas Zebra tipus ´´damero´´ amb pintura
acrilica color blanc tipus ciutat RAL 9016 dosificació 720 gr/m2
,aplicació manual. (P - 49)

6,20 10,000 62,00

16 EBA31337 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
mitjans manuals (P - 1)

17,34 12,000 208,08

17 FBA31S19 ut Pintat de simbol ´´cediu pas´´ de 100 cm en carril carril bici amb
pintura acrílica blanca especial Ciutat RAL 9016, dosificació 720 gr/m2
aplicació manual (P - 50)

35,00 7,000 245,00

18 FBA31S16 ut Pintat flecha de 100 cm en carril carril bici amb pintura acrílica blanca
especial Ciutat RAL 9016, dosificació 720 gr/m2 aplicació manual (P -
48)

9,00 7,000 63,00

TOTAL Capítol 01.04 11.540,47

Obra 01 Pressupost 01BEGUES

Capítol 05 Senyalització vertical

1 FBB14251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3,
fixada mecànicament (P - 51)

82,96 8,000 663,68

2 FBB1DESM u Trasllat de suport i placa de senyalització existent incloent
deesmuntatge, muntatge posterior a nova ubicació i dau de formigó de
30x30x30 en la nova ubicació (P - 52)

28,15 4,000 112,60

3 FBBZ2PAL u Subministre i col·locacíó de suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de
50x50x2 mm, de 2,,70 m de longitud per a senyalització vertical
incloent dau de formigó  de 30x30x30 . (P - 53)

25,02 8,000 200,16

TOTAL Capítol 01.05 976,44

Obra 01 Pressupost 01BEGUES

Capítol 06 Reparacio tram carril bici existent

EUR
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1 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 7)

6,24 29,568 184,50

2 F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del
PM (P - 26)

26,48 25,344 671,11

3 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada. Incloent reg
imprimació (P - 33)

57,07 10,138 578,58

4 F2194XB5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P -
5)

4,11 84,480 347,21

5 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 6)

4,45 45,000 200,25

TOTAL Capítol 01.06 1.981,65

Obra 01 Pressupost 01BEGUES

Capítol 07 Desplaçament Serveis i Varis

1 F223EP02 m Execució completa de rasa de 50x60cm en vorera per a col.locació de
dos cables d'enllumenat, incloent els següents treballs: esbrossada o
enderroc de paviment segons correspongui, excavació,
subministrament i col.locació de sorra (de 30cm d'espessor),
subministrament i col.locació de dos tubs corrugats flexibles de PE
Ø90mm de color vermell unit amb maniguet reblert i piconat al 95% del
PM, subministrament i col·locació de cinta de senyalització segons
normes de companyia, i càrrega i transport a l'abocador de tots els
productes de rebuig. (P - 10)

19,67 18,000 354,06

2 FG31IA07 m Subministrament i estesa de cable de coure de 4x6 mm2 tipus
RVFV-0.6/1 kV segons UNE 21029 armat antirosegadors, per a
instal·lació de baixa tensió o enllumenat públic incloent la part
proporcional de materials i operacions addicionals de connexionat. (P -
58)

6,17 126,000 777,42

3 FG38IA20 m Subministrament i estesa de cable conductor de coure nu de 35 mm2
per a posta a terra, incloent la part proporcional de materials i
operacions addicionals de connexionat. (P - 59)

3,93 21,000 82,53

4 FGD1IA12 u Subministrament i col·locació de placa de posta a terra d'acer de
500x500x3mm, incloent la soldadura aluminotèrmica així com tots els
materials i operacions addicionals de connexionat per a que totes les
plaques quedin interconnectades amb una línia equipotencial. Inclou
també el subministrament i col·locació de 4,5 ml de cable de coure nu
o protegit de 35mm2, perns, grapes i fixacions i totes les operacions i
materials necessaris per a deixar completa i correctament connectada
a terra l'element metàl·lic més proper. (P - 60)

67,40 3,000 202,20

5 FED2IA04 u Construcció completa de pericó de mides útils 40x40x65 centímetres,
complint les especificacions de la companyia corresponent i els plànols
de detall i incloent els següents treballs: excavació, subministrament i
col.locació de formigó de 15 N/mm2 per a formar solera de 15
centímetres d'espessor, construcció de paret de maó massís de 15
centímetres d'espessor arrebossada i lliscada a les cares vistes i
enretirada i transport a l'abocador de tots els productes de rebuig. (P -
56)

109,18 3,000 327,54

6 FEZZPE03 u Subministrament i col·locació de marc de 40x40cm amb tapa de pas
lliure 330x330 mm, de fosa dúctil, classe C-250. (P - 57)

63,01 3,000 189,03

EUR
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7 FHM1U00D u Desmuntatge de columna i lluminàtia existent i muntatge en la nova
posició  (P - 62)

91,48 3,000 274,44

8 FHM01IA5 u Fonamentació per suport de 5 metres d'alçada. Execució completa de
cimentació amb dau de formigó HM-25 de 65x65x75 cm amb totes les
operacions corresponents: excavació, encofrat, subministrament i
col·locació de perns, subministrament i col·locació de tubs de PVC o
PE, i càrrega i transport a l'abocador de tots els productes de rebuig.
(P - 61)

78,86 3,000 236,58

9 F6A7LEG PA Abonament integre per legalització modificació instal·lació
d'enllumenat (P - 20)

250,00 1,000 250,00

10 F6A1940D m Desmuntatge i col·locació en la nova posició de la tanca que envolta la
benzinera, tanca de 2 m d'alçada de reixat metàl·lica amb pals de tub
galvanitzat col·locats cada 3 m. Inclou daus de formigó en la nova
posició (P - 18)

15,37 85,000 1.306,45

11 F6A7PSEM PA A justificar per desplaçament semàfor existent de 2 focus i el cablejat
desde el regulador (P - 21)

1.800,00 1,000 1.800,00

12 F6A7SA1V u Mòdul de barana tipus ADO Universo de 1900 mm d'amplada i 1100
mm d'alçada constituit per tub d'acer galvanotzat senzimir en calent
de 48 mm de diàmetre amb travesser horitzontal superior unit en corba
en els 2 muntants laterals i travesser intermedi. Inclos dau formigó per
empotrar 20 cm (P - 24)

56,60 53,000 2.999,80

13 F6A7PTAP PA Abonament integre per ajust de totes les tapes a la cota de la rasant
del nou paviment  (P - 22)

300,00 1,000 300,00

14 FD5KIA05 m Construcció completa de canal de 50 cm d'ample i 50 cm de
profunditat per a reixa interceptora incloent els següents treballs:
excavació, compactació del fons de la rasa, execució de caixa feta
amb paret de maó massissa arrebossada i lliscada a les cares vistes,
execució de solera de formigó HM-15 de 15 cm de gruix,
subministrament i col·locació de marc i col·locació de reixa de fosa
dúctil (s'aprofitaran els mòduls de la reixa existent actualment). (P - 54)

164,40 4,000 657,60

15 FDABIA26 u Construcció completa de arqueta de dimensions útils
700x700x1000mm feta amb paret de maò massís de 15 cm i solera de
formigó HM20 de 15 cm de gruix incloent: excavació, subministrament
i col·locació de tots els materials, subministrament i col·locació de
marc i tapa  de dimensions 700x700x35mm (P - 55)

386,59 1,000 386,59

16 F223SU1T m Execució completa de rasa de 70x120cm per instal·lar un tub de
polietilè de paret estructurada Ø250 PE per connexió de nova reixa
interceptora amb desguàs de reixa actual a eliminar. Incloent els
següents treballs: excavació i repàs del fons de la rasa,
subministrament i col.locació de 1 tub de PE Ø250mm de diàmetre
rebliment amb formigó fins 10 cm damunt tub reblert i piconat de la
rasa al 95% del PM amb material adequat, i càrrega i transport a
l'abocador de tots els productes de rebuig. (P - 11)

52,16 10,000 521,60

17 F6A7ARB PA Abonament integre per retirada d'arbre i càrrega i transport a abocador
(P - 19)

47,68 1,000 47,68

18 F6A7VAR PA Abonament integre per retirada de 15 esferes de formigó i banc que es
troben entre l'entrrada i sortida de l'antiga benzinera incloent i càrrega i
transport a abocador o dipòsit municipal (P - 25)

100,00 1,000 100,00

19 F6A7PTIM PA Abonament integre per ajust de totes les tapes a la cota de la rasant
del nou paviment  (P - 23)

3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Capítol 01.07 13.813,52

Obra 01 Pressupost 01BEGUES

Capítol 08 Gestio residus

1 F2R35035 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km. Mesurat sobre pefil (P -
13)

2,93 174,720 511,93

EUR

Carril ciclable Begues Park

PRESSUPOST Data: 22/05/19 Pàg.: 6

2 F2R542A5 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 2 i fins a 5 km. Mesurat sobre perfil (P - 14)

2,82 17,160 48,39

3 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Mesuart sobre perfil (P - 15)

19,50 17,160 334,62

TOTAL Capítol 01.08 894,94

Obra 01 Pressupost 01BEGUES

Capítol 09 Seguretat i Salut

1 KE5ZSEGU PA Seguretat i Salut (P - 63) 1.450,00 1,000 1.450,00

TOTAL Capítol 01.09 1.450,00

EUR
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Carril ciclable Begues Park

RESUM DE PRESSUPOST Data: 22/05/19 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Enderrocs 1.177,79

Capítol 01.02  Paviments 22.856,16

Capítol 01.03  Mur escullera 12.448,38

Capítol 01.04  Senyalitzacio horitzontal 11.540,47

Capítol 01.05  Senyalització vertical 976,44

Capítol 01.06  Reparacio tram carril bici existent 1.981,65

Capítol 01.07  Desplaçament Serveis i Varis 13.813,52

Capítol 01.08  Gestio residus 894,94

Capítol 01.09  Seguretat i Salut 1.450,00

Obra 01 Pressupost 01BEGUES 67.139,35

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

67.139,35

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01BEGUES 67.139,35

67.139,35

EUR
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