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1. OBJECTE DEL DOCUMENT 
 

L’objecte del present document, Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori, és la 

definició de les actuacions a dur a terme per construir un nou vial que recorrerà el nord 

del poble de Sant Gregori. 

 

Al tractar-se d’una obra nova s’haurà de definir el traçat i totes les característiques del 

vial per tal que sigui una solució correcte al desviament del transit pel pas del poble 

fent incís a una millora en termes de comoditat i de funcionalitat. 

 

2. ANTECEDENTS I SITUACIÓ ACTUAL 
 

2.1. Introducció 

 

L’àmbit del present projecte es troba al municipi de Sant Gregori que pertany a la 

comarca del Gironès. Embarca una zona de terrenys rurals tot envoltant el poble pel 

nord d’aquest i passarà a ser part de la carretera GI-531 que uneix la ciutat de Girona 

amb el poble de les Planes d’Hostoles.  

 

 

 

 

 

 
Imatge 1. Situació de l’àmbit del projecte 

2.2. Raó del projecte 

 

El POUM de Sant Gregori, aprovat inicialment l’agost del 2006, preveu la construcció 

d’un nou vial que començaria a l’actual carretera que travessa el poble, la GI-531, i 

acabaria en la mateixa. A més conformaria el límit nord del creixement previst per tal 

de donar una alternativa al trànsit que passa pel nucli urbà del poble de Sant Gregori. 
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Cal tenir en compte però que un dels extrems de la variant, el que intersecciona amb 

la urbanització Pla d’en Serra, actualment hi ha una rotonda que no figura en el 

POUM, i per tant s’hauria d’eliminar. Això formaria part de les primeres coses a 

realitzar abans de construir el nou vial ja que s’hauria de considerar la demolició de les 

obres de fàbrica que formen la rotonda així com la del paviment i a més la retirada de 

suports d’enllumenat públic.   

 

2.3. Marc territorial 

 

El municipi de Sant Gregori es troba situat al Nord - Est de Catalunya a l’àrea central 

de la província de Girona i al Nord de la comarca del Gironès. La seva extensió de 

més de 49 km2 de superfície, el fa el segon municipi més gran de la comarca del 

Gironès.  

 

El poble de Sant Gregori juntament amb altres pobles del municipi de Sant Martí de 

Llémena i Sant Esteve de Llémena, formen part d’una vall, la Vall del Llémena.  

 

El terme municipal es caracteritza per estar format per un conjunt de petites valls 

situades en la direcció nord - sud i perpendiculars a la vall sobre la que discorre el riu 

Ter, i sobre les que s’assenten tot un seguit de nuclis urbans i rurals. 

 

2.4. Situació actual del terreny  

 

El tipus de sòl que conforma els terrenys pels quals passarà el nou vial de 

circumval·lació principalment és forestal segons el Pla territorial parcial de les 

Comarques Gironines.  

 

Són terrenys d’ús rural, tan bosc com conreu de secà que és el que predomina en 

l’àmbit del projecte. La part de zona boscosa que es veurà afectada té com a principals 

espècies naturals de la zona les alzines i els pins, i com d’importació els eucaliptus. 

També hi ha matolls. 

 

2.5. Característiques de la carretera GI - 531  

 

La Vall del Llémena està unida per la carretera GI -531, carretera de calçada única 

amb dos sentits de circulació, la qual té el seu origen a la ciutat de Girona i el seu final 

a les Planes d’Hostoles on s’uneix amb la C-63, que va des de Lloret de Mar, 

pertanyent a la comarca de la Selva, fins a Olot, capital de la comarca de la Garrotxa. 

 

La GI-531 forma part de la xarxa local de carreteres de la Generalitat de Catalunya i 

passa pel municipi de Sant Gregori, de Sant Martí de Llémena, Sant Esteve de 
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Llémena fins a arribar a les Planes d’Hostoles. Pel seu recorregut connecta amb 

diferents carreteres locals que formen part d’altres municipis del Gironès. 

 

3. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 

En aquest projecte s’ha realitzat un estudi d’alternatives per definir el millor traçat. Cal 

tenir present però, que el POUM ja considera un traçat pel vial, és per això que s’ha 

estudiat aquest traçat.  

 

Al estudiar-lo s’ha vist que era poc recomanable per circular-hi degut a que té un radi 

molt generós fent que l’avançament a la variant fos perillós. Això provocaria que no es 

pogués avançar en cap punt. Per aquest motiu s’ha variat el traçat fins al punt de 

considerar-lo adequat.     

 

Veient els aspectes anteriors s’han considerat tres alternatives amb la mateixa planta 

però amb alçat i interseccions diferents tenint en compte els interseccions que 

proposava el POUM. 

 

Un cop definides les alternatives s’ha procedit a realitzar un estudi multicriteri per tal 

d’escollir-ne una depenent de diferents criteris funcionals, econòmics i socials. 

 

Les tres alternatives comencen el seu recorregut en el punt quilomètric 0+000 situat al 

final de la urbanització la Torre, al començament del poble venint de les Planes 

d’Hostoles i acaben al final de la urbanització Pla d’en Serra acabada de construir al 

2010, en el punt quilomètric 1+265. En aquesta urbanització es van construir uns 

carrers que tenen com a objectiu quan es faci la variant desviar el trànsit del poble 

donant connectivitat a aquesta.  

 

L’alternativa 1 disposaria de tres rotondes, una de les quals és la que uniria la variant 

amb la carretera GI -531 al oest del poble, i les altres dues serien d’unió amb el camí 

de la Bruguera i amb el futur carrer que s’ha d’executar quan s’ampliï el poble cap al 

nord. Disposa de dos interseccions en T, un pel futur carrer esmentat i l’altre per no 

tallar un camí de terra.  

 

Un dels problemes d’aquesta alternativa és el pendent excessiu que s’ha hagut de 

considerar per tal que es pogués unir el camí de la Bruguera amb la variant ja que 

aquest punt és el punt superior d’un turó. 

 

L’alternativa 2 és semblant a la 1, però en ves de tenir la rotonda en el futur carrer que 

unirà amb la variant té un intersecció per tal de que els cotxes no tinguin tanta demora 

a l’hora de la circulació per aquesta variant ja que mai s’ha d’oblidar que un objectiu a 

tenir en compte per dimensionar el nou vial és que sigui més avantatjós que circular 

pel centre del poble.  
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En aquesta alternativa s’ha intentat reduir el pendent tant accentuat que tenia la 

primera. 

L’alternativa 3 no contempla cap rotonda en el seu traçat tret de la que figura en el PK 

0+000 que és la d’unió de la variant amb la carretera GI-531. Per no haver 

d’interseccióar el punt més alt del traçat amb la variant fet que fa que per això s’hagi 

de considerar tant pendent en el vial s’ha cregut oportú, tenint en compte que el camí 

de la Bruguera en el punt d’intersecció amb la variant té un trànsit de 2 o 3 vehicles 

lleugers al dia com a molt, posar-hi un pas superior.  

 

D’aquesta manera, l’alternativa 3, té un considerable però molt menor a les altres 

dues. 

 

L’estudi multicriteri ha determinat que pels requeriments i valors considerats 

l’alternativa 3 és la més eficient.   

 

4. TRÀNSIT 
 

Al construir-se un vial de nou és necessari realitzar una prognosi de la IMD, Intensitat 

Mitja Diària, a partir de les dades d’aforaments de les estacions més properes.  

 

Al buscar dades d’anys passats del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya referents als dos aforaments més propers a la zona del 

projecte, exactament al punt quilomètric 2,46 de la carretera GI-531 a la rotonda de 

Domeny i al punt quilomètric 8,247 després del poble de Sant Gregori s’han trobat 

algunes incoherències fet que ha influït en considerar que solament l’aforament 

realitzat aquest any ha estat correcte i que el creixement és el més habitual, 3% cada 

any. Tots els condicionants i conseqüències s’expliquen a l’annex 2 de Trànsit. 

 

D’aquesta manera fent l’estudi de trànsit s’ha pogut obtenir tenint en compte els 

diferents condicionants que s’exposen a l’annex 2, que el trànsit l’any de posada en 

servei del nou vial que serà el 2013 és de 1612 vehicles/dia amb un 5,53% de pesats.  

 

Un cop realitzat l’estudi de nivell de servei de la carretera s’ha comprovat que el 

dimensionament d’aquesta és correcte ja que a l’any horitzó tindrà un nivell C.  

 

5. TRAÇAT 
 

El traçat del vial és el de l’alternativa 3, vist com més eficient per l’estudi multicriteri 

realitzat. Aquest traçat consta d’una rotonda situada a l’entrada de l’oest del poble i de 

tres interseccions en T, dos d’ells seran per unir el carrer que travessaria el poble de 

oest a est pel nord amb la variant, l’altre intersecció és per no tallar un camí que 
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s’endinsa al bosc.  Hi haurà un pas superior a l’altura de l’intersecció de la variant amb 

el camí de la Bruguera.  

 

Gairebé tot el recorregut de la variant es troba en desmunt pel fet que travessa una 

zona amb un relleu molt accidentat. 

 

En total s’han definit 9 eixos dels quals 3 d’ells són la modificació de la carretera GI-

531 per interseccióar-la amb la rotonda del inici de la variant i la unió del carrer de la 

urbanització de la Torre amb la mateixa rotonda. 

 

L’eix principal disposa d’un voral de 1,5 metres d’amplada per banda i banda de la 

calçada, la qual té una amplada de 7 metres i una pendent màxima de 5,5%. 

 

La rotonda té un radi exterior de 20 metres amb una calçada de 8 metres. 

 

Els encreuaments en T tenen un radi de 10 metres i la calçada de l’intersecció s’ha 

dissenyat per 7 metres.  

 

Els eixos que representen la modificació de la carretera GI – 531 també tenen una 

calçada de 7 metres d’amplada. 

 

El camí de la Bruguera és de 3 metres d’amplada, però el pas superior s’ha fet de 5 

metres. 

 

6. CONDICIONANTS 
 

6.1. Geotècnia i geologia 

 

A partir de l’estudi geotècnic realitzat en una parcel·la propera a la zona de l’obra en 

qüestió i dels paràmetres obtinguts a partir d’aquest s’ha pogut determinar el tipus 

d’esplanada ja que la major part del terreny és sòl tolerable i en un punt a una 

profunditat d’uns 14 metres aproximadament es pot trobar terreny adequat. Tot i així 

s’ha considerat que tot és tolerable com a mesura de seguretat.  

 

A més a partir d’aquest estudi s’ha pogut saber que l’angle dels talussos a l’hora de 

l’excavació podia ser de 65º respecte l’horitzontal. Tot i així l’angle dels talussos s’ha 

considerat de 45º per tal que no hi haguessin problemes, tal i com s’explica a l’annex 

5. 

 

6.2. Hidrologia i drenatge 
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Per comprovar que el drenatge de la variant dissenyat fos correcte s’ha fet un càlcul 

com es pot veure a l’annex 6 de hidrologia, drenatge i climatologia, el qual comprova la 

capacitat de drenatge per un període de temps determinat. 

 

L’opció de cunetes proposada en el projecte s’ha pogut confirmar com a correcte ja 

que el cabal de les dues conques interceptades en l’àmbit del projecte no supera el 

cabal que pot circular per la cuneta en qüestió. 

 

A més s’han col·locat tubs de formigó per sota dels interseccions per tal de que l’aigua 

pogués recorre el seu curs. 

 

7. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

7.1. Ferms 

 

Per determinar els ferms a col·locar en el vial s’ha fet un repartiment del transit del 

50% en cada sentit de manera que si l’any d’obertura al transit del vial s’ha previst al 

2013 on es preveu que el número de vehicles pesats sigui de 90 vehicles pesats al dia. 

Fent el repartiment corresponent del 50%-50% es preveu que en un carril hi circulin 45 

vehicles pesats al dia. 

 

Aquest fet determina una categoria de transit de pesat T41. Un cop havent definit la 

categoria s’ha procedit a realitzar el càlcul de l’esplanada a partir del que s’ha 

determinat a l’estudi geotècnic. 

 

Tenint en compte que sempre és millor que la carretera tingui la major duració possible 

s’ha decidit que l’esplanada tipus E3 era la adient.  I com a solucions d’aquesta 

esplanada es té: 

 

30 cm. DE SÒL ESTABILITZAT TIPUS 3  

                          (CIMENT) 

                                + 

30 cm. DE SÒL SELECCIONAT TIPUS 2 

                        (CBR>10) 

30 cm. DE SÒL ESTABILITZAT TIPUS 3  

                          (CIMENT) 

                               + 

            50 cm. DE SÒL ADEQUAT 

 

Veient les solucions s’ha decidit utilitzar gruix mínim per tant s’ha triat utilitzar 30 cm de 

sòl estabilitzat tipus 3 damunt de 30 cm de sòl seleccionat tipus 2. 

 

A partir d’aquí i al voler tenir un ferm flexible la normativa 6.1 IC marca una secció de 

ferm tipus 4131 que disposa de: 

 

- 10 cm de gruix de mescles bituminoses  
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- 20 cm de gruix de tot-u artificial  

 

La mescla bituminosa de 10 cm de gruix estarà composta per: 

 

- Capa de trànsit de 3 cm formada per  BBTM 11 B amb un lligant hidrocarbonat 

B60/70  

- Capa base de 7 cm de gruix formada per AC 22 base G amb un lligant 

hidrocarbonat B60/70 

 

A partir d’aquí s’ha especificat depenent de l’eix tal i com s’explica a l’annex 7. 

 

7.2. Senyalització 

 

En quan a senyalització s’ha seguit la normativa 8.1-I.C sobre senyalització vertical i la 

Norma 8.2.IC sobre marques vials per identificar tots els elements i marques vials 

necessaris en la variant. 

 

En senyalització horitzontal es pot trobar diferents marques vials com: 

 

- Línies discontinues: 

o Per separació de carrils normals. Es denomina com M-1.2. 

o Per límit de calçada. Es denomina com M-1.12. 

o Per preavís de marca continua o de perill. Es denominen M-1. 

- Línies continues: 

o Per la ordenació d’avançament. Es denomina com M-2.2. 

o Per límit de la calçada. Es denomina com M-2.6. 

o Per contorn d’una illeta infranquejable. 

o Per regular l’avançament. Es denomina M-3.2. 

 

També es poden trobar marques transversals continues i discontinues, fletxes i 

inscripcions. Tot el que recull el present projecte es pot consultar a l’annex 8 de 

senyalització vial. 

 

En senyalització vertical es poden trobar diferents senyals tant de prohibició i 

possibilitat d’avançament, com de cedir el pas o obligació de parada, senyals que 

indiquen pròxim encreuament, prohibició de gir, senyals que indiquen proximitat a una 

rotonda, senyals que indiquen corba perillosa i senyals de limitació de velocitat. 

 

7.3. Jardineria 

 

Es col·locarà en les rotondes un arbust tipus EVONIMOS plantat de manera que formi 

una circumferència. 
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També es sembrarà gespa als talussos del vial sempre i quan però no impedeixi la 

visibilitat dels conductors.  

També s’ha contemplat la possibilitat de plantar algun arbre. 

 

7.4. Il·luminació 

 

La variant incorpora una zona amb il·luminació que és la part de la rotonda i en el vial 

100 metres abans d’arribar a la rotonda per tal de donar visibilitat als conductors.  

 

S’ha decidit que la rotonda disposarà de 6 punts d’il·luminació la marca i el model dels 

quals s’especifiquen en l’annex 17.  

 

En el mateix annex també hi figura la marca i el model de la il·luminació que es 

col·locarà al vial cada 20 metres.  

 

Els càlculs s’han fet amb el programa DIALux tal i com es pot veure en l’annex 

anteriorment dit. 

 

8. IMPACTE AMBIENTAL 
 

Els principals impactes produïts per l’obra fan referència a la geologia i geomorfologia 

del indret, la hidrologia, la climatologia, la vegetació, la fauna, la qualitat de l’hàbitat i el 

tema socio - econòmic. 

 

En l’annex 9 de Impacte ambiental es descriuen els diferents impactes que causa la 

construcció de la nova variant al nord de Sant Gregori. S’identifiquen i interpreten els 

diferents impactes amb l’objectiu de valorar amb dades quantitatives i qualitatives els 

efectes que produirà la infraestructura.  

 

9. AFECTACIONS A LA ZONA 
 

Les afectacions que produeix la construcció del nou vial afecten a la xarxa de mitja i 

baixa tensió i a la línia telefònica. Els propietaris són FECSA-ENDESA i TELEFONICA 

S.A respectivament. 

 

En el tema de les expropiacions es veuen afectades un total de 24 parcel·les les quals 

són de naturalesa rústica i camí públic pertanyent a l’Ajuntament de Sant Gregori, tret 

d’una parcel·la la qual està definida com a terreny urbà. 
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A l’hora de les expropiacions s’ha distingit entre parcel·les a expropiar temporalment i 

parcel·les a expropiar permanentment.  

 

La quantitat de sòl a expropiar és de 35633,09 m 2  i en quan a la quantitat de sòl que 

correspon a ocupació temporal és de 21476,79 m 2 .  

 

El pressupost total per expropiacions s’estima que sumi un total de 68.005,38€. 

 

En l’annex 11 d’expropiacions es mostren les fitxes per cada parcel·la que s’expropia.   

Imatge 2. Parcel·les a expropiar 

 

10. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 

L’obra constarà de 7 fases les quals consistiran en una primera implantació i un 

replanteig, l’execució de l’eix principal, l’execució de la rotonda, la variació de la 

carretera GI-531 i el carrer de la urbanització de la Torre, la col·locació del viaducte del 

camí de la Bruguera, la realització dels interseccions a la variant els quals es faran 

conseqüentment amb la variant i finalment la reposició dels camins de terra. 

 

Així mateix quan s’estiguin realitzant les obres de construcció del nou vial es procedirà 

a senyalitzar aquestes per complir amb tres objectius; informar a l’usuari de la 

presència d’obres, ordenar la circulació en la zona afectada i modificar el seu 

comportament adaptant-lo a la situació d’obra. 

 

Cal dir que hi haurà un pla de control de qualitat que s’executarà mentre es realitzin les 

obres corresponents.  
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10.1. Termini d’execució 

 

Per a la realització de la totalitat de les obres contingudes en aquest projecte, es 

preveu un termini total d’execució de 8 mesos, a partir de l’adjudicació de les mateixes. 

 

10.2. Programa de treballs 

 

Constitueix l’annex del Pla d’Obra, estimant-se un termini total per a l’execució de les 

obres de 8 mesos.  

 

En el diagrama de Gantt del Pla d’Obra s’especifiquen els conceptes o parts principals 

de l’obra, estimant-se les duracions previstes per a cada activitat. 

   

11. ESTRUCTURA DEL PAS SUPERIOR DEL CAMÍ DE LA BRUGUERA 
 

L’estructura del pas superior està formada per un taulell de dos bigues pretesades ja 

que el camí de la Bruguera pel punt on va situat aquesta estructura té un tràfic de com 

a molt 10 vehicles al dia i pesats no n’hi passen. A sobre hi ha una llosa de 

compressió. Aquesta estructura es recolza sobre dos estreps. 

 

Les mesures són de 27,5 metres de llargada i 6 metres d’amplada, 3 dels quals són 

carrils i 1,5 metres per banda de vorera. 

 

El càlcul de les estructures s’ha realitzat amb el programa CivilCAD 2000 i els resultats 

es poden veure a l’annex 14 corresponent a l’estructura. 

 

12. SEGURETAT I SALUT 
 

L’estudi de seguretat i salut és necessari per dur a bon fi l’execució de les obres 

d’urbanització i complir amb la llei. 

 

En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de Seguretat i Salut que s’han 

de prendre en la realització de les obres, amb caràcter general i particular. 

 

El projecte incorpora l’annex 15 Estudi de Seguretat i Salut. 
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13. PRESCRIPCIONS GENERALS 
 

13.1. Plec de condicions 

 

El Plec de Prescripcions Tècniques particulars és aplicable a cadascun dels conceptes 

que integren les obres. S’inclou com a Document núm. 3 del Projecte. 

 

13.4. Revisió de preus 

 

En acompliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de Contractes de les 

Administracions Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en 

què el termini d’execució no excedeix a dotze mesos, no té revisió de preus. 

 

14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

A menys que, segons el que disposa el Reglament General de Contractació, 

l’Administració estableixi en el Plec les Clàusules Administratives Particulars una altra 

classificació, els contractistes hauran d’estar classificats de la següent manera: 

 

Classificació principal: 

 
Grup Subgrup Categoria 

G 6 f 

 

Ja que com a grup és G per tractar-se del grup de vials i pistes. 

 

Com a subgrup és 6 per tractar-se de obres i vials sense qualificació. 

 

Com a categoria és f perquè el pressupost accedeix dels 2.400.000 euros. 

 

15. PRESSUPOST GENERAL DE L’OBRA 
 

El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL de l’àmbit d’actuació és de DOS MILIONS 

VUIT-CENTS SEIXANTA-UN MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB 

NORANTA-SET CÈNTIMS (2.861.888,97 €).  

 

Aquest valor comporta un PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA O BASE 

DE LICITACIÓ de QUATRE MILIONS DIVUIT MIL SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE 

EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (4.018.664,50 €). 
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16. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
El Pressupost per al Coneixement de l'Administració ascendeix a la 
quantitat de QUATRE MILIONS DOS-CENTS SEIXANTA-UN MIL QUATRE-CENTS 

VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (4.261.425,39€). 

 

17. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 

El present projecte consta dels quatre documents següents: 

 

Document  núm. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 

 

 Consta de Memòria i dels 20 annexos següents: 

 Annex 01. Condicionament urbanístic 

 Annex 02. Trànsit 

 Annex 03. Anàlisis d’alternatives   

 Annex 04. Traçat 

 Annex 05. Geologia i geotècnia 

 Annex 06. Hidrologia i drenatge 

 Annex 07. Ferms 

 Annex 08. Senyalització 

 Annex 09. Impacte ambiental 

 Annex 10. Servies Afectats 

 Annex 11. Expropiacions 

 Annex 12. Estudi d’organització i desenvolupament de les obres 

 Annex 13. Jardineria  

 Annex 14. Estructura pas superior 

 Annex 15. Estudi de seguretat i salut 

 Annex 16. Il·luminació 

 Annex 17. Estudi fotogràfic 

 Annex 18. Pla de control de qualitat 

 Annex 19. Justificació de preus 

 Annex 20. Pressupost per al coneixement de l’administració 

   

 

Document  núm. 2. PLÀNOLS 

 

 Nº1. Situació 

 Nº2. Planta sobre el topogràfic 

 Nº3. Planta sobre ortofoto 

 Nº4. Planta característiques del traçat 

 Nº5. Perfils longitudinals 

 Nº6. Seccions tipus 
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 Nº7. Perfils transversals 

 Nº8. Senyalització 

 Nº9. Enllumenat 

 Nº10. Drenatge 

 Nº11. Jardineria 

 Nº12. Estructura pas superior 

 

 

Document  núm. 3. PLEC DE CONDICIONS 

 

1. Plec de condicions Generals 

2. Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

 

Document núm. 4. PRESSUPOST 

 

1. Amidaments 

2. Estadística de partides 

3. Quadre de preus nº1 

4. Quadre de preus nº2 

5. Pressupost 

6. Resum de pressupost 

7. Últim full 

18. CONCLUSIÓ 
 
En acompliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de les 

Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 

2001, i de l’article 124 de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, 

aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, es manifesta que el projecte comprèn una 

obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conté tots i 

cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra (infraestructura 

completa, senyalització, barreres, etc.) i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 

 

 

 

 

Barcelona, juny del 2010 

 

 

 

Meritxell Torrent Boet 

Enginyera tècnica d’obres públiques 
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1. ANTECEDENTS 
 

La figura de planejament general del municipi de Sant Gregori és les Normes 

Subsidiàries (NNSS) aprovades definitivament el 27 de novembre de 1987 pel 

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. 

 

Durant els 18 anys de vigència de les Normes Subsidiàries, que ha coincidit en el 

temps amb un període de creixement econòmic del país rellevant, s'ha esgotat 

pràcticament la totalitat dels sòls urbanitzables previstos així com de bona part dels 

sòls urbans amb condicions de solars. 

 

En conseqüència, s'està realitzant la revisió del planejament general vigent, que en 

base al que especifica la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, obliga a la redacció 

d'un Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal (POUM). 

 

En el Ple del dia 13 de desembre del 2002, l’Ajuntament de Sant Gregori, va 

encarregar la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant 

Gregori. L’objectiu d’aquest Pla és incrementar la qualitat de vida de la gent de Sant 

Gregori. 

 

L’Ajuntament de Sant Gregori va fer l’aprovació inicial del POUM l’agost del 2006 i al 

maig del 2010 es va aprovar provisionalment. Després de passar per la comissió 

d’urbanisme de Girona i ser aprovat, aquesta ha obligat a introduir-hi les reserves de 

sòl per les infraestructures previstes de la zona que influeixen al municipi.  

 

El POUM de Sant Gregori preveu la construcció d’un nou vial, que conformaria el límit 

nord del creixement previst per tal de donar una alternativa al trànsit que passa pel 

nucli urbà poble de Sant Gregori. 

 

Aquest nou vial naixeria i acabaria a l’actual carretera GI-531 envoltant el poble i no 

tallant-lo com fa actualment. El principal problema es troba en l’Avinguda Girona, que 

és el tram de carretera que passa per dins del poble i que es vol descongestionar. 

 

Cal tenir en compte però que actualment a la urbanització Pla d’en Serra on finalitzaria 

la variant venint de les Planes d’Hostoles, hi ha una rotonda que no figura en el 

POUM, i per tant s’hauria d’eliminar. Això formaria part dels treballs previs a realitzar 

abans de construir el nou vial ja que s’hauria de considerar la demolició de les obres 

de fàbrica que formen la rotonda així com la del paviment i a més la retirada de suports 

d’enllumenat públic.   
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2. SITUACIÓ ACTUAL 
 

2.1. Marc territorial 

 

El municipi de Sant Gregori es troba situat al Nord - Est de Catalunya a l’àrea central 

de la província de Girona i al Nord de la comarca del Gironès. La seva extensió de 

més de 49 km2 de superfície, el fa el segon municipi més gran de la comarca del 

Gironès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1. Situació de la zona del projecte 

 

El terme municipal es caracteritza per estar format per un conjunt de petites valls 

situades en la direcció nord - sud i perpendiculars a la vall sobre la que discorre el riu 

Ter, i sobre les que s’assenten tot un seguit de nuclis urbans i rurals. 

 

El municipi comprèn a més del nucli principal de Sant Gregori, el centre del municipi i 

sobre la carretera de Girona a Sant Martí de Llémena, els nuclis rurals de Ginestar de 

Llémena i Ginestar Nou al nord-oest del municipi, el nucli del Barri de l'Església de 

Sant Gregori a tocar el nucli principal, els nuclis antic de Cartellà i Sant Medir al nord 

del municipi, de Constantins a ponent i de Taialà a l'est del municipi. 

 

El límit sud del terme el conforma el mateix riu Ter, afrontant amb els municipis de 

Bescanó, Salt i Girona. En el límit est hi ha els municipis de Sarrià de Ter, Sant Julià 

de Ramis i el de Palol de Revardit en la Comarca del Pla de l’Estany. En el límit nord hi 

ha els municipis de Sant Martí de Llémena i Canet d’Adri. Finalment el límit oest 
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afronta amb el municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí en la comarca veïna de la 

Selva. 

 

2.2. Demografia  

 

L’evolució de la demografia del municipi es pot veure representada a la següent taula: 

 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

1.857 1.895 2.029 2.130 2.214 2.335 2.509 2.705 2.951 3.068 3.243

Taula 1. Evolució demogràfica dels últims anys 

 

Degut al creixement del poble de Sant Gregori, on hi ha el 75% de la població, es pot 

veure un increment d’aquesta a mesura que el temps transcorre.  

 

2.3. Usos del sòl 

  

La tipologia de sòl que principalment és afectada en el transcurs de la variant és sòl 

forestal segons el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines.  

 
Imatge 2. Situació del municipi de Sant Gregori dins la comarca del Gironès 

(Pla territorial parcial de les Comarques Gironines) 
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Imatge 3. Usos del sòl segons el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 

 

Es pot veure que el pas de la variant serà per boscos i una petita part per conreus, que 

en aquest cas la majoria dels conreus d’aquesta zona són de secà. 

 

 
Imatge 4. Sòls forestals segons el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines 

 

Es pot observar que la zona boscosa que travessarà la variant es tracta de boscos 

normals on predomina els arbres propis de la zona com les alzines, pins ja que hi ha 

una pineda i algun eucaliptus ja que se’n van plantar fa un temps. Aquest bosc no està 

molt net i per tant i ha alguns matolls. 

 



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 

                                               Annex 1. Condicionament urbanístic i objecte del projecte     

 

 -5-

 
Imatge 5. Sòls agrícoles segons el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines  

 

Aquí es pot comprovar el que s’ha esmentat anteriorment en quan als conreus en què 

es troba la variant que són herbacis de secà. Al municipi hi ha conreus llenyosos i 

plantacions d’arbres però no estan a la zona per on s’ha de realitzar l’obra. 

 

2.4. La carretera GI - 531  

 

La carretera GI -531 forma part de la xarxa local de carreteres de la Generalitat de 

Catalunya i va des de Girona fins les Planes d’Hostoles, passant pel municipi de Sant 

Gregori, de Sant Martí de Llémena, Sant Esteve de Llémena i fins arribar al de les 

Planes d’Hostoles.  

 

Al llarg del seu recorregut es connecta amb la GIV-5313 que va cap al municipi de 

Canet d’Adri, la GI-532 que passa per les Serres fins arribar a Bonmatí on connecta 

amb la N-141, la GIV-5315 la qual va fins al poble de Granollers de Rocacorba i amb la 

GI-530 que arriba fins al poble de Sant Aniol de Finestres.  

 

Actualment aquesta carretera passa per sobre l’autopista AP-7. En aquest punt es 

preveu una nova sortida de l’autopista que pot estar finalitzada a finals d’any o 

principis del que ve i permetrà la connexió de l’autopista amb Girona centre.   

 

3. OBJECTE DEL PROJECTE 
 

En el present document s’intenta millorar el traçat del nou vial que descriu el POUM 

perquè resulti el més còmode pels conductors que hi circulin i pel poble tenint en 

compte que al passar per una zona amb terrenys molt accidentats les inclinacions 

s’han vist condicionades. També s’ha mirat que el poble quedes connectat amb 

aquesta variant de la carretera GI-531 no només pel punt d’inici i final d’aquesta.  
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D’aquest manera aquest projecte pretén produir una millora en termes de comoditat i 

de funcionalitat com la reducció sonora que provoca el trànsit per l’interior del poble, 

millora de la qualitat de vida dels habitants propers a l’actual carretera GI-531 i millora 

de la seguretat de la població i dels usuaris de la carretera.  
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1. INTRODUCCIÓ  
 

La carretera GI-531 és utilitzada per molts usuaris sobretot en els seus primers 

quilometres degut a que hi ha un important polígon industrial, després es veu reduït als 

usuaris habituals veïns de Sant Gregori i sobretot els veïns dels municipis de Sant 

Martí de Llémena i Canet d’Adri, els quals es convertiran en usuaris habituals de la 

nova variant. 

 

És per aquest motiu que cal fer un estudi sobre el trànsit que circularà per la variant i el 

futur trànsit que hi pot haver. Aquest trànsit condicionarà l’esplanada i el conjunt de 

ferms, així com el disseny en si de la mateixa variant. 

 

2. ESTUDI DEL TRÀNSIT 
 

2.1. Intensitat mitja diària segons aforaments 

 

Per fer l’estudi del trànsit s’han buscat les intensitats mitges diàries IMD a la carretera 

GI-531 en dos aforaments existents, una estació de control secundària i una estació 

d’aforament de cobertura. Aquestes dades s’han tret del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, concretament dels plans d’aforaments 

realitzats per aquesta. 

 

La situació de l’estació de control secundària es situa al punt quilomètric 2,46 de la 

carretera GI-531, exactament a la rotonda de Domeny. En aquest punt hi ha un 

important polígon industrial i l’entrada sud – est del poble de Germans Sàbat. I és per 

aquest motiu que el trànsit en aquest punt és molt considerable. 

 

En el punt quilomètric 8,247 es troba l’estació de cobertura que principalment, pel punt 

on es troba situada, recull el trànsit dels veïns de la Vall del Llémena que no resideixen 

a Sant Gregori sinó que ho fan a altres pobles i a Canet d’Adri. És per aquest motiu 

que la IMD que ens dona aquest aforament serà la que passarà per la variant.  

 

El codi de l’estació d’aforament en el PK 8,247 a la carretera GI-531 és el 322-417, i 

d’aquest aforament es tenen unes dades molt recents, exactament es va aforar el 30 

de març del 2011. Al ser una estació de cobertura, s’estudia la IMD d’un dia laborable i 

durant setze hores, concretament de 6 del matí a 10 de la nit. 

 

La intensitat mitja diària que s’ha registrat ha estat de 1453 vehicles/dia amb un trànsit 

de pesats del 3,68%.  

 

D’aquestes dades obtingudes s’ha estimat que aproximadament uns 200 vehicles 

romanguin al poble de Sant Gregori, i per tant no utilitzin la variant. D’altra banda però 
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es preveu que part dels veïns del oest del poble puguin circular per la variant, així 

doncs la IMD calculada a l’aforament seria la que s’utilitzaria per dimensionar la 

variant.  

 

Cal tenir present però que hi ha negocis importants abans de l’aforament estudiat que 

impliquen el pas de camions per la futura variant i com que són els vehicles pesats qui 

determina alguns factors importants s’ha fet un recàlcul de la intensitat mitja diària. 

 

Al tenir una IMD de 1453 vehicles/dia i un 3,68% de vehicles pesats, es pot extreure 

que hi circulen 1399 vehicles lleugers al dia i 54 vehicles pesats.  

 

Referent a les condicions exposades anteriorment, al existir una fàbrica de pinsos i un 

magatzem frigorífic fa que s’incrementin el número de pesats, igual com de lleugers. 

S’han estudiat els dos casos i en el cas del magatzem frigorífic de vehicles lleugers en 

un dia n’hi van 11 de mitjana i de vehicles pesats de mitja diària són 7. En canvi en el 

cas de la fàbrica i distribuïdora de pinsos de vehicles lleugers n’hi van 7 i de vehicles 

pesats al tractar-se d’un lloc distribuïdor el moviment de pesats és major i en total es té 

que de mitjana en un dia hi van 2 camions a descarregar i en surten a distribuir 6. 

 

Cal tenir present que els valor anteriors són per carril per tant s’han de doblar i s’obté 

un total de 36 vehicles lleugers més i 30 vehicles pesats més. 

 

Això fa que hi hagin 1435 vehicles lleugers i 84 vehicles pesats, en total 1519 vehicles 

i el tant per cent de pesats és del 5,53%. 

2.2. Determinació de la IMD de l’any de posada en servei i l’any horitzó 

 

Al haver fet el projecte i l’aforament l’any 2011, es preveu que la posada en servei de 

la variant sigui a principis del 2013, per aquest motiu s’ha de calcular la IMD 

corresponent a aquest any. 

 

Estudiant les IMD anteriors d’aquest punt s’ha pogut observar que existeixen 

incoherències, per tant no s’han tingut presents i s’ha suposat un creixement del 3% 

cada any. 

 

Així doncs com a creixement anual es considera un 3% que és el més habitual en 

aquestes vies de circulació i amb la fórmula del mètode de creixement lineal obtindrem 

la intensitat mitja diària per l’any de posada en servei: 

 
n

n cIMDIMD )1(·0   

 



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 

                                                                                                                Annex 2. Trànsit     

 -3-

On IMD n  és la intensitat mitja diària de l’any que es busca, IMD 0  és la intensitat mitjà 

diària de l’any que es té, c és el creixement anual del transit i n és la diferència d’anys 

entre el que tenim la IMD i el que la busquem. 

 

IMD 2013  = 1519 · (1+ 0,03) 2 = 1612 vehicles/dia 

 

Al tenir un 5,53% de vehicles pesats podem deduir que en total l’any 2013 seran 90 

vehicles pesats els que circularan per la variant al dia.  

 

Per trobar la categoria de transit s’ha consultat la norma 6.1 IC la qual et defineix una 

categoria de transit segons el transit pesat que circula per la carretera previst en el 

carril de projecte l’any de posada en servei. Al tractar-se de una calçada amb dos 

carrils i amb doble sentit de circulació, incideix sobre cada carril la meitat dels vehicles 

pesats que circulen per la calçada. 

 

Així doncs tindrem que si hi ha una intensitat mitja diària de vehicles pesats l’any 2013 

de 90 a la calçada, la meitat són 45 vehicles pesats/dia en cada carril ja que s’ha 

suposat que el repartiment per sentits és del 50% a cada carril. Per tant la categoria de 

transit pesat és T41. 

 

La vida útil de la carretera s’ha considerat d’uns 30 anys i per tant l’any horitzó serà el 

2043. Si apliquem el mètode de creixement lineal obtenim: 

 

IMD 2043  = 1519 · (1+ 0,03) 32 = 3912 vehicles/dia 

 

Per aquest any la quantitat de vehicles pesats serà de 217 v.p/dia, d’aquesta manera 

si es suposa de nou que el repartiment per sentits és del 50% a cada carril s’obté que 

per un carril la quantitat de pesats serà de 109 v.p/dia. 

 

Tot seguit es farà un estudi del nivell de servei de la carretera i de capacitat. 

 

La capacitat vehicular representa el màxim número de vehicles que poden passar per 

un punt donat durant un període específic sotmès a les condicions prevalents de la 

carretera, la circulació i les condicions de contorn.  

 

Els nivells de servei el seu concepte utilitza mesures qualitatives que caracteritzen tant 

les condicions d’explotació del transit vial com la seva percepció pels conductors i 

passatgers.  

3. CÀLCUL DEL NIVELL DE SERVEI 
 

Per calcular el nivell de servei, mesura de la qualitat del flux, de la carretera segons la 

Instrucción de Carreteras Norma 3.1 IC “Trazado” s’ha de seguir la metodologia 
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proposada en el Manual de Capacitat de Carreteres. Aquest manual indica el nivell de 

servei de les carreteres de dos carrils segons tres criteris de la carretera, la velocitat 

mitja de recorregut, la capacitat i el percentatge de demora de temps. 

 

Aquest nivell de servei es defineix per l’any horitzó, la IMD del qual ha estat 

esmentada anteriorment, 3912 vehicles/dia i 109 v.p/dia. 

 

 

3.1. Definició dels nivells de servei 

 

A cada tipus d’infraestructura es defineixen 6 nivells de servei (A, B, C, D, E, F), 

corresponent la A per a millors condicions i F per a les pitjors. 

 

- Nivell de servei A: Els vehicles circulen gairebé sense cap restricció de 

maniobra dins el corrent circulatori. Operació fundamentalment en règim lliure. 

 

- Nivell de servei B: La capacitat de maniobra dins el corrent circulatori queda 

lleugerament restringida i el nivell de comoditat dels conductors es alt. 

-  

- Nivell de servei C: La llibertat de maniobra està notablement restringida i 

requereix d’una major atenció per part del conductor en els canvis de carril. 

 

- Nivell de servei D: La llibertat de maniobra està sèriament limitada i el 

conductor experimenta certa incomoditat.  

 

- Nivell de servei E: Correspon a la màxima intensitat o capacitat de la 

instal·lació. Els vehicles guarden un espai de 6 longituds de cotxe.  

 

- Nivell de servei F: Flux forçat o en col·lapse. Formació de cues. 

 

A la taula 7.1 de la norma de traçat 3.1-IC marca que el nivell de servei en l’hora de 

projecte del any horitzó per una carretera convencional de velocitat de projecte 80 

km/h, amb amplada de carrils de 3,5 metres i voral de 1,5 metres, ha de ser D. 

 

3.2. Estudi del nivell de servei 

 

En el capítol 20 del manual de capacitat dels Estats Units, Highway Manual Capacity, 

s’obté com calcular el nivell de servei per una carretera de dos sentits i de classe I. És 

de classe I ja que funciona com un tronc primari. 

 

Al considerar-se la carretera com a una de classe I, s’haurà de calcular per una part el 

temps de demora, %TD, i per una altra la velocitat mitja de recorregut, VMR. 
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D’aquesta manera s’obtindrà dos nivells de servei, el pitjor dels quals definirà el nivell 

de servei final de la carretera.  

 

Per fer una estimació de la velocitat de flux lliure, FFS, s’han de caracteritzar les 

condicions de funcionament de la instal·lació en termes de una velocitat base de flux 

lliure, BFFS, o sigui equivalent a la velocitat de projecte. També s’ha de tenir en 

compte l’ajust per l’amplada dels carrils i per accessos o interseccions.  

 

FFS = BFFS - ALS ff   

 

On 

FFS és la velocitat de flux lliure 

BFFS és l’equivalent a la velocitat de projecte, en aquest cas 80 km/h 

LSf  correspon al factor d’ajustament per amplada de carrils i vorals, el qual 

 figura a la taula 20.5 del Highway Capacity Manual  

Af  correspon al factor d’accessos o interseccions, taula 20.6 

 

El factor d’ajustament per amplada de carrils, vorals i distància d’obstacles s’obté de la 

taula 20.5. En aquest cas el vial té una amplada de carrils de 3,5 metres i un ample de 

vorals de 1,5 metres, per tant LSf  serà 2,8. 

 

 
Taula 1. Taula 20.5 del Highway Capacity Manual 

 

Com que en aquest cas el vial mesura aproximadament 1300 metres i figuren 4 

accessos, en 1 km hi haurà 3 accessos i per tant interpolant s’obté que el factor 

d’ajustament és 2. 

 

 
Taula 2. Taula 20.6 del Highway Capacity Manual 
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Ara ja es pot obtenir la velocitat de flux lliure: 

 

FFS= 80 - 2,8 - 2 = 75,2 km/h 

Un cop obtinguda la velocitat de flux lliure es procedeix a calcular la intensitat punta 

equivalent, IPE, la qual correspon a la intensitat horària sol·licitada per la carretera. 

 

IPE = 
GHG ffFHP

IP

··
 

 

On 

IP correspon a la intensitat horària equivalent a la taxa del quart d’hora de 

major transit total de la calçada obtinguda sobre la intensitat a la hora 30, IH30. 

És la intensitat superada com a màxim 30 hores l’any i s’utilitza com hora de 

projecte. Al considerar-se una carretera interurbana se li adopta com a 

percentatge de pas un 10% d’acord a les corbes d’intensitats horàries 

classificades segons el caràcter de la carretera.  

 

IP = 1,0·30 anyIMDIH   

 

FHP representa la variació en el flux de tràfic en una hora. A falta de dades 

s’aproximarà el seu valor en funció de la intensitat de la hora 30 segons la 

següent taula: 

 

 
Taula 3. Taula 8.3 del manual de capacitat de carreteres per calcular FHP a través de IP 

  

 Gf és el factor corresponent al tipus de terreny que figura a la taula 20.7 i 20.8 

 

HGf  correspon al factor de vehicles pesats calculat a partir de: 

)1·(%100

100




Epesats
fHG  
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D’on obtenim el valor de E a través de la taula 20.9 i 20.10. 

 

Per fer el càlcul de la intensitat IP és aplicar la fórmula:  

 

IP = 3922,3911,0·391230 IH vehicles/hora 

 

Per trobar FHP s’utilitza la taula 8.3, la qual diu que per una IP de 392 vehicles/hora 

s’obté un factor de hora punta de 0,91 aproximadament. 

  

Per trobar HGf  per la velocitat mitja de recorregut, VMR, s’ha d’obtenir el valor de E a 

la taula 20.9 del Highway Capacity Manual. 

 

 
Taula 4. Taula 20.9 del Highway Capacity Manual 

 

Al ser terreny considerat ondulat i la intensitat de vehicles/hora és de 380, s’obté 

E=2,5. 

)1·(%100

100




Epesats
fHG = 923,0

)15,2·(53,5100

100



 

 

Per trobar Gf  per la velocitat mitja de recorregut, VMR, cal mirar-ho de la taula 20,7. 

 

 
Taula 5. Taula 20.7 del Highway Capacity Manual per calcular el factor del terreny 

 

Així doncs ens s’obté que Gf = 0,93. 

 

Un cop es tenen les dades necessàries pera trobar la IPE, es calcula: 
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IPE = 5028,501
93,0·923,0·91,0

392

··


GHG ffFHP

IP
vehicles lleugers/hora 

  

Seguidament es procedeix a calcular la velocitat promig de viatge, VMR. 

 

VMR (ATS) = FFS – 0,0125 · npVMR fIPE   

 

 

On 

npf  s’obté de la taula 20.11 del manual i correspon a un ajust de les zones on 

no es pot passar 

 

 
Taula 6. Taula 20.11 del Highway Capacity Manual 

 

Suposant aproximadament que no es pot avançar a un 80% del recorregut, amb una 

IPE de 484 s’obté interpolant que npf = 4,9. 

 

VMR (ATS) = 75,2 – 0,0125 · 502 – 4,9 = 64,025 km/h 

 

 

Un cop tenint aquestes dades es procedeix a calcular el temps de demora que parteix 

de la següent fórmula: 

 

np
IPE fePTSFTD TD   )1(·100)(% %·000879,0  

 

 



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 

                                                                                                                Annex 2. Trànsit     

 -9-

On 

 npf  s’obté de la taula 20.12 

 

 

 
Taula 7. Taula 20.12 del Highway Capacity Manual 

 

Per trobar el temps de demora s’ha de calcular de nou la IPE ja que HGf  i Gf  

depenen d’unes taules diferents al tractar-se de temps de demora.  

 

Per trobar HGf  pel temps de demora, %TD, s’ha d’obtenir el valor de E a la taula 20.10 

del Highway Capacity Manual. 
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Taula 8. Taula 20.10 del Highway Capacity Manual 

Al ser terreny considerat ondulat i la intensitat de vehicles/hora és de 380, s’obté 

E=1,8. 

)1·(%100

100




Epesats
fHG = 96,0

)18,1·(53,5100

100



 

 

Per trobar Gf  pel temps de demora, %TD, cal mirar-ho de la taula 20.8. 

 

 
Taula 9. Taula 20.8 del Highway Capacity Manual 

 

 

Així doncs ens s’obté que Gf = 0,94. 

 

Havent trobat les noves dades es pot calcular la IPE: 

 

IPE = 4784,477
94,0·96,0·91,0

392

··


GHG ffFHP

IP
vehicles lleugers/hora 

 

Ara tenint la intensitat punta equivalent es pot trobar npf sabent que el repartiment és 

50%-50% i que està prohibit avançar al 80% de la variant. Mirant a la taula es pot 

veure que aproximadament s’obté que npf = 21,75. 

 

A partir d’aquí es pot mirar el %TD: 

 

np
IPE fePTSFTD TD   )1(·100)(% %·000879,0 = 06,5675,21)1(·100 478·000879,0  e  

 

Si es va a la taula 20.4 ja que s’ha suposat que es tracta d’una carretera de classe II, 

es poden obtenir els nivells de servei.  
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Taula 10. Taula 20.4 del Highway Capacity Manual 

 

 

 

VMR (km/h) %TD 

64,025 56,06 

Taula 11. Resultats per trobar el nivell de servei 

 

Amb la taula 20.4 i al ser classe II només es mira amb el tant per cent de demora, per 

tant es pot observar que segons els resultats obtinguts a la carretera en qüestió a l’any 

horitzó per %TD té un nivell de servei C. 
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1. INTRODUCCIÓ  
 

El municipi de Sant Gregori es troba a la comarca del Gironès i està aproximadament 

a 6 km de Girona, capital de província. Amb tres municipis més, el de Sant Martí de 

Llémena, Sant Aniol de Finestres i  Canet d’Adri forma la Vall del Llémena.  

 

Antigament al poble de Sant Gregori la majoria dels habitants es dedicava a 

l’agricultura però amb el pas del temps ha anat creixent degut a la seva proximitat a la 

ciutat fins arribar aproximadament a uns 2200 habitants i esdevenint d’aquesta manera 

un poble on la majoria de gent treballa fora. 

 

La carretera principal és la GI-531 la qual comença a Girona i acaba a les Planes 

d’Hostoles passant per uns quants pobles de la Vall. A més aproximadament al km 8 

es divideix formant una nova carretera, la GI-5313, la qual va fins el poble de Canet 

d’Adri. Així doncs aquesta carretera per Sant Gregori és per molts una carretera de 

pas. 

 

En el present annex es vol intentar definir el traçat de la variant del poble de Sant 

Gregori, el qual començaria i acabaria en la mateixa carretera GI-531. Aquest nou 

traçat ve condicionat per la necessitat de desviar el tràfic que actualment transcorre 

per l’interior del poble el qual causa molèsties i divideix el poble en dues parts. 

 

Per definir el millor traçat s’ha tingut en compte que en l’aprovació inicial del POUM per 

l’ajuntament de Sant Gregori es considera que la variant ha de passar pel nord del 

poble i a partir d’aquí s’han plantejat tres alternatives, de les quals se n’escollirà una 

sola depenent de diferents criteris funcionals i econòmics. 

 

2. DEFINICIÓ DE LES ALTERNATIVES 
 

Les alternatives plantejades són tres com s’ha dit anteriorment.  

 

Es pot veure que les tres tindran el mateix traçat en planta però no el mateix perfil 

longitudinal ni els mateixos nusos amb altres carrers o carreteres secundaries. 

Un avantatge important d’aquest traçat és que si el poble preveu créixer cap al nord, la 

variant no suposaria un problema ja que deixa suficients superfícies entre aquesta i el 

poble. 
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Imatge 1. Situació de la variant en el poble de Sant Gregori 

 

2.1. Alternativa 1 

 

Aquesta alternativa iniciaria el seu recorregut en el punt quilomètric 0+000 situat al 

final de la urbanització la Torre, al començament del poble venint de les Planes 

d’Hostoles i acabaria al final de la urbanització Pla d’en Serra acabada de construir al 

2010, en el punt quilomètric 1+265. En aquesta urbanització es van construir uns 

carrers que tenen com a objectiu quan es faci la variant desviar el trànsit del poble 

donant connectivitat a aquesta.  

 

Així doncs, com l’alternativa 2 i 3, el traçat de la variant comença en el PK 0+000 amb 

l’enllaç amb l’actual carretera GI-531 mitjançant una rotonda i perquè aquest enllaç fos 

còmode s’ha modificat el traçat de l’actual carretera tenint en compte que un cop 

realitzada la construcció de la variant l’actual tram de carretera que passa per dins del 

poble tindrà un trànsit reduït.  

 

En el punt quilomètric 0+185 ens trobem amb un enllaç en T. Aquest enllaç és degut a 

que en el POUM hi figura un futur carrer que travessarà el poble per la part del nord, a 

més al tallar-se l’accés a la finca Mas la Torre, aquest enllaç permet un nou accés.   

 

Aquesta alternativa contemplaria la possibilitat d’enllaçar el punt més alt, al final del 

camí de la Brugera, amb la variant a través d’una rotonda. Aquest punt correspon al 

punt quilomètric 0+565 de la variant. 

 

A més es pot trobar un altre enllaç en T amb un camí de terra al punt quilomètric 

0+970 degut a que la variant talla aquest camí i si no es fes l’enllaç s’impediria l’accés 

a les zones de bosc que porta el camí de terra. 

PK 0+000
PK 1+265 
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Tenint en compte que està previst en uns anys en el POUM engrandir la urbanització 

Pla d’en Serra i fer un carrer principal que permeti l’accés a aquesta part, a diferència 

de les altres alternatives s’ha contemplat l’enllaç de la variant amb aquest carrer 

mitjançant una rotonda. El punt d’intersecció de la variant amb aquest futur carrer seria 

el punt quilomètric 1+060.  

 

Malgrat lo esmentat anteriorment alhora de construir la variant es construiria la rotonda 

però l’enllaç amb aquest carrer no es faria si és que el carrer no s’ha construït encara.  

 

Al passar per terrenys molt accidentats i per mirar d’unir el camí del punt més alt amb 

la variant aquesta alternativa tindria un inconvenient considerable, les pendents de la 

variant serien elevades. L’avantatge envers aquesta problemàtica seria el poc desmunt 

de terres que s’hauria de realitzar. 

 

2.2. Alternativa 2 

 

Aquesta alternativa comparteix el traçat en planta amb les altres dues però a diferència 

que la primera, anteriorment descrita, en el punt quilomètric 1+060 l’enllaç amb el futur 

carrer que figura en el POUM és un enllaç en T per evitar una rotonda en aquest punt i 

així no haver de reduir la marxa dels vehicles. 

 

Tot i així però la diferència més remarcada envers la primera alternativa és el perfil 

longitudinal, ja que en aquesta alternativa les pendents són accentuades però s’ha 

intentat que malgrat  no entrar dins la inclinació màxima que descriu la normativa de 

traçat 3.1 IC per carreteres de calçada única i convencionals a una velocitat de 

projecte de 80 km/h la qual és del 5%, compleixi la inclinació excepcional per aquest 

tipus de carreteres que és del 7%. En aquest cas s’ha posat com a màxim una 

inclinació del 6.5%. 

 

Per tant un dels avantatges és que la pendent màxima que hi havia en l’alternativa 1 

del 7.2 % que no entrava dins els valors de la normativa de traçat 3.1 IC pel tipus de 

carretera s’ha reduït però per contra el desmunt de terra ha augmentat. 

 

Un altre avantatge és que el recorregut es farà més ràpid degut a que la rotonda en el 

punt quilomètric 1+060 s’ha suprimit. 

 

2.3. Alternativa 3 

 

El traçat de la tercera alternativa proposada és com el de les dues anteriors descrites. 

La diferència està en que s’ha intentat reduir la inclinació fins a obtenir com a màxim 

una pendent del 5,5%. Al tractar-se d’un terreny situat en una zona muntanyosa si es 

reduís més la inclinació hi hauria un desmunt excessiu. 
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Una altra diferència important a destacar és que en lloc de fer la rotonda  que uneix el 

camí de la Bruguera amb la variant en el punt quilomètric 0+565 s’ha contemplat 

l’opció de fer un pas superior per aquest camí i així d’aquesta manera no s’uneix amb 

la variant. Aquesta decisió ha estat presa considerant que la gent que utilitzaria el camí 

de la Bruguera per enllaçar amb la variant seria poca ja que quan es construís el carrer 

que travessa el poble, el qual ja enllaça amb la variant al punt quilomètric 0+185, 

aquesta gent podria utilitzar aquet carrer. A més aquest camí va a parar al bosc, per 

tant tampoc seria bona idea enllaçar-lo amb la variant. 

 

D’aquesta manera al no existir la rotonda en el punt quilomètric 0+565 i tampoc la 

rotonda en el punt quilomètric 1+060 faria que el transit pogués fluir més ràpidament. 

 

L’avantatge principal seria que en la mateixa variant no existeixen rotondes que fan 

alentir el trànsit. També cal recordar que les pendents són considerables però no tant 

com en la primera alternativa això és un avantatge que provoca alhora un 

desavantatge fent que existeixi un gran desmunt de terres. 

 

3. ESTUDI MULTICRITERI PER ESCOLLIR L’ALTERNATIVA MÉS EFICIENT 

3.1. Descripció del mètode 

 

Un cop vistes les tres alternatives s’ha procedit a realitzar un estudi multicriteri per 

mirar de trobar la solució de traçat i de perfils longitudinals més correcte per la variant.  

Aquest mètode permet orientar la presa de decisions a partir d’uns criteris comuns 

definits.  

 

L’elaboració d’aquest estudi multicriteri s’ha fet mitjançant l’eina informàtica MIVES 

que és l’acrònim de “Modelo Integrado de Valor para una Evaluación Sostenible” i que 

tracta d’una metodologia de suport de presa de decisions permeten traslladar les 

diferents característiques dels objectes a avaluar a una sèrie de paràmetres 

homogenis i quantificables que faciliten l’elecció objectiva.  

 

D’aquesta manera es crea un model de treball el qual serà ponderat per cada una de 

les alternatives escollides. 

 

3.2. Requeriments 

 

Per crear el model s’han triat uns requeriments on cada un té una sèrie de criteris i 

aquests una sèries d’indicadors. Aquest requeriments tracten de criteris socials, 

econòmics, funcionals, de traçat i mediambientals. 
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 3.2.1. Social 

 

Dins d’aquest requeriment podem trobar aspectes socials com la comoditat, l’afectació 

que tindrà aquesta variant i l’estètica.  

 

En quan a comoditat es refereix a la comoditat que tindran els conductors quan circulin 

per aquesta variant o la comoditat que poden tenir els veïns ja sigui perquè es 

descongestiona l’actual carretera GI-531 o per enllaçar amb la variant. 

 

En el cas de l’afectació es refereix a l’afectació que suposa a causa de les obres de la 

variant i a causa del manteniment d’aquesta en un temps futur. 

 

L’impacte visual que pot representar per les persones properes es considera dins del 

criteri estètic.  

 

3.2.2. Econòmic 

 

En el requeriment econòmic es contemplen els criteris de costs directes i costs 

indirectes els quals defineixen pràcticament la totalitat del que pot costar l’obra. 

 

Per costos directes es tenen en compte els costs de la construcció de la variant, tenint 

en compte tots els aspectes des del punt de materials a ser utilitzats fins a 

expropiacions, i els costs de manteniment en un futur. 

 

En el cas de costs indirectes es té en compte el cost que s’haurà d’afegir si el temps 

previst per l’execució de les obres no és suficient. 

 

3.2.3. Funcional 

 

En aquest apartat es té present el temps de recorregut de cada alternativa pels 

conductors ja que al variar les interseccions amb carrers o camins aquest augmenta i 

l’opció de connectivitat que tenen els conductors amb el poble. 

 

També es té en compte els enllaços en els aspectes de temps de parada que 

influeixen proporcionalment amb el temps de recorregut abans esmentat i en la 

reducció de la velocitat que aquets suposen. 

 

3.2.4. Traçat 

 

Per traçat es tenen en compte els criteris de planta i d’alçat, o sigui els perfils 

longitudinals de cada alternativa. Fonamentalment es tracta de en quin ordre es 

compleix la normativa en cada cas.  
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3.2.5. Mediambiental 

 

Un dels criteris d’aquest requeriment és la contaminació produïda pels vehicles que 

circulen per la variant en quan a soroll i emissions que poden provocar. 

 

L’altre criteri s’anomena afectacions per englobar tres aspectes imprescindibles 

afectats per la realització de la variant. Aquests aspectes són la fauna, la vegetació i la 

geologia.  

 

3.3. Valoració 

 

Amb aquest model definit es pot procedir a donar valors, altrament dit pesos en 

MIVES, als requeriments, criteris i indicadors anteriorment descrits tenint en compte 

que la part de traçat i la part funcional són indispensables per tant tindran major pes. 

 

Veïns   30% Comoditat 

40% Conductors   70% 

De les obres   50% Afectació 

30% Del manteniment   50% 

 

 

Social  

17.5% 

Estètica   30% Impacte visual   100% 

Cost de construcció   60% Costs directes 

60% Cost de manteniment   40% 

 

Econòmic 

17.5% Costs indirectes  40% Temps d’execució   100% 

Temps de recorregut   70% Pels conductors 

50% Connectivitat amb el poble   30% 

Temps de parada   60% 

 

Funcional 

25% Enllaços 

50% Reducció de la velocitat   40% 

Alçat  50% Compliment de la normativa   100% Traçat 

25% Planta  50% Compliment de la normativa   100% 

Soroll   50% Contaminació 

50% Emissions   50% 

Fauna  35% 

Vegetació   30% 

 

 

Mediambiental 

15% 
Afectació 

50% 

Geologia   35% 

Taula 1. Pesos corresponents segons criteri personal 

 

Un cop es tenen els pesos del model s’han definit els pesos a cada alternativa segons 

criteri personal i en alguns casos aproximats. 

En els indicadors que la seva unitat és un valor és perquè s’han mesurat en una 

escala del 0 al 10. 
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Requeriments 

 

Criteris 

 

Indicadores 

 

Unitats 

 

Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

Social Comoditat Veïns valor 8 8 7 

Social Comoditat Conductors valor 4 6 9 

Social Afectació De les obres valor 4 5 6 

Social Afectació Del manteniment valor 6 6 6 

Social Estètica Impacte visual valor 3 4 6 

Econòmic 

Costs 

directes Cost de construcció Euros 2000000 1800000 3000000 

Econòmic 

Costs 

directes Cost de manteniment Euros 5000000 5000000 6000000 

Econòmic Cost indirecte Temps d'execució Euros 1000000 1000000 1000000 

Funcional 

Pels 

conductors Temps de recorregut minuts 5 4 2.5 

Funcional 

Pels 

conductors 

Connectivitat amb el 

poble valor 8 7 6 

Funcional Enllaços Temps de parada segons 50 35 10 

Funcional Enllaços 

Reducció de la 

velocitat valor 8 7 1 

Traçat Alçat 

Compliment de la 

normativa valor 3 4 8 

Traçat Planta 

Compliment de la 

normativa valor 9 9 9 

Mediambiental Contaminació Soroll dB 1000 1000 800 

Mediambiental Contaminació Emissions ppm 100000 10000 1000 

Mediambiental Afectacions Fauna valor 4 5 6 

Mediambiental Afectacions Vegetació valor 4 5 6 

Mediambiental Afectacions Geologia valor 4 5 6 

Taula 2. Valors que s’han donat en funció dels criteris per cada alternativa 

 

3.4. Resultats 

 

Un cop s’han donat valors al model i a les alternatives podem trobar quina és 

l’alternativa més eficient segons el criteri personal que hem imposat. 

 

 

Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

Social 0.101 0.103 0.103 

Econòmic 0.105 0.105 0.105 

Funcional 0.2 0.203 0.23 

Traçat 0.152 0.165 0.214 

Mediambiental 0.083 0.076 0.068 

Total 0.64 0.65 0.72 

Taula 3. Resultats finals per cada requeriment 
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Imatge 2. Gràfics circulars segons els resultats obtinguts 

 

Així doncs amb aquest anàlisi multicriteri es pot concloure que la millor alternativa 

tenint en compte que és vital que compleixi la normativa és l’alternativa 3. 

 

4. ESTUDI DE LES INTERSECCIONS DE LA FUTURA VARIANT AMB 
ALTRES CARRETERES 
 

Un cop escollida la tercera alternativa s’ha fet un estudi per veure si les interseccions 

amb altres carreteres o camins que en un principi es van considerar correctes ho són. 

 

Començant pel punt quilomètric 0+000 de la variant, el qual correspon amb la unió 

d’aquesta amb la carretera actual GI-531, la millor solució com a intersecció és una 

rotonda ja que d’aquesta en deriven quatre ramals els quals s’han mirat de fer el més 

perpendiculars possible, havent de modificar el ramal de l’actual GI-531 que entraria al 

poble, per la comoditat dels conductors.  

 

En el punt quilomètric 0+185 s’ha considerat correcte l’enllaç que es proposa en T ja 

que donarà opció a girar a la dreta en sentit Girona, però s’impedirà el gir a la dreta en 

sentit al punt quilomètric 0+000 ja que a pocs metres hi ha la rotonda per fer el canvi 

de sentit si s’escau. En el mateix enllaç els vehicles que vinguin d’aquest carrer tindran 

impedit el gir a l’esquerra cap al punt quilomètric 0+000. 

 

Al punt quilomètric 0+975 l’enllaç tipus en T que es troba per unir el camí de terres 

amb la variant també tindrà impedit el gir a l’esquerra en sentit al PK 1+000 igual que 

si es surt d’aquest enllaç el gir en sentit al PK 1+000 també resultarà impedit.   

Aquest enllaç s’ha de tenir present per no tallar el camí. 
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En el punt quilomètric 1+060 s’uniria la variant mitjançant un enllaç en T amb el futur 

carrer que està descrit al POUM on el gir a l’esquera en sentit al punt quilomètric 

1+000 estaria prohibit igual que el gir sortint del futur carrer cap al mateix sentit. 

 

Finalment s’uniria la variant amb el carrer construït de la urbanització Pla d’en Serra al 

punt quilomètric 1+265 i que en un futur hauria de ser aquest carrer part de la 

carretera GI-531. 

Cal tenir present que actualment en aquest punt hi ha una rotonda per tant com a 

treball previ a la realització de la variant serà la seva demolició.  
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1. INTRODUCCIÓ  
 

El traçat del vial projectat s’adapta pràcticament al traçat que recull el POUM canviant 

però algun enllaç al llarg del seu recorregut. La seva funció és donar un nou pas a la 

carretera GI-531 a partir de dos punts existents, punt de la GI-531 a l’entrada del poble 

venint de les Planes d’Hostoles, aproximadament el punt quilomètric 6,3 d’aquesta, i 

punt situat al nord de la urbanització Pla d’en Serra. 

 

El vial en qüestió és de nou traçat i consta d’una rotonda situada a l’entrada de l’oest 

del poble i de tres enllaços en T, dos d’ells seran per unir el carrer que travessaria el 

poble de oest a est pel nord amb la variant, i seran el inici i fi d’aquest carrer, entre la 

variant i l’actual carretera GI-531, l’altre enllaç es per no tallar un camí que s’endinsa al 

bosc.  A més al creuar el traçat amb el camí de la Bruguera que continua cap al bosc, 

aquest camí serà un pas superior del traçat projectat.  

 

En general el traçat és en desmunt degut a que passa per zona boscosa amb cotes 

superiors al pla on es troba situat el poble.  

 

La normativa que s’ha empleat ha estat la “Instrucción 3.1-IC Trazado” i l’esborrany de 

la generalitat del 2006, “Instrucció per al disseny i projecte de rotondes”. 

 

2. DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT 
 

2.1. Classificació de la carretera 

 

El tram dissenyat és una carretera de calçada única amb dos sentits de circulació 

sense separació física. Es tracta d’un tram interurbà. Segons la denominació de les 

carreteres, forma part de les convencionals i com que la velocitat de projecte és de 80 

km/h serà C-80, i formarà part del grup que descriu la Norma 3.1-IC de traçat, grup 2. 

 

2.2. Criteris de disseny 

 

Els principals paràmetres de disseny pels eixos més importants han estat els 

següents: 

 

Tronc principal (eix 1): 

 

- Voral de 1,5 metres d’amplada per banda de la calçada 

- Calçada de 7 metres d’amplada (2 carrils de 3,5m) 

- Pendent màxima de 5,5% 
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- Connecta amb la rotonda a l’oest del poble i amb la urbanització Pla d’en Serra 

donant continuïtat al carrer existent, també connecta amb 3 enllaços 

- Longitud total 1334 metres 

 

Rotonda oest (eix 2): 

- Radi exterior de 20 metres 

- Radi interior de 12 metres 

- Calçada de 8 metres d’ampla (2 carrils) 

- Voral exterior de 1,5 metres d’ample 

- Pendent de les rasants 2,48% 

- Connecta amb el vial principal, amb l’actual carretera GI-531 en dos punts i 

amb un carrer de la urbanització de la Torre 

 

Enllaç 1 (eix 6) 

- Encreuament en T de 10 metres de radi  

- Calçada de 7 metres (2 carrils) 

- Voral de 1,5 metres a cada costat de calçada 

- Connecta amb el vial i donarà continuïtat a un carrer que travessera el poble, 

com que aquest carrer s’ha de dissenyar, la longitud de l’enllaç serà la mínima. 

 

Caminet (eix 4) 

- Encreuament en T de 10 metres de radi 

- Serà camí de terra sense asfaltar 

- Amplada de calçada 8 metres 

- Es bifurca amb dos caminets 

- Pendent màxima de 5,6% 

 

Enllaç 2 (eix 3) 

- Encreuament en T de 10 metres de radi 

- Calçada de 7 metres (2 carrils) 

- Voral de 1,5 metres a cada costat de calçada 

- Connecta amb el vial i donarà continuïtat a un carrer que travessera el poble, 

com que aquest carrer s’ha de dissenyar, la longitud de l’enllaç serà la mínima. 

 

Ramal 1 carretera (eix 7) 

- Modificació de l’antiga carretera per fer un enllaç còmode per els conductors al 

entrar a la rotonda 

- Calçada de 7 metres (2 carrils) 

- Voral de 1,5 metres a cada costat de calçada 

- Pendent màxima del 2% 
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Ramal 2 carretera (eix 9) 

- Modificació de l’antiga carretera per fer un enllaç còmode per els conductors al 

entrar a la rotonda 

- Calçada de 7 metres (2 carrils) 

- Voral de 1,5 metres a cada costat de calçada 

- Pendent màxima del 2,2 % 

 

Carrer Urbanització la Torre (eix 8) 

- Modificació del carrer existent per fer còmode pels conductors l’entrada a la 

rotonda 

- Ample de calçada 4,5 metres (dos carrils) 

- Voral a cada costat de 1,5 metres 

- Pendent màxima del 2,6% 

 

Camí de la Bruguera (eix 5) 

- Modificació del traçat existent del camí de la Bruguera per adaptar-lo al pas 

superior que hi figurarà un cop el vial s’hagi construït de 5 metres d’amplada. 

- Amplada de calçada de 3 metres 

- Camí de terra sense asfalt tret del pas superior 

- Pendent màxima de 3,8% 

 

3. TRAÇAT EN PLANTA 
 

Es presenten els llistats de les alineacions de tots els eixos que defineixen el conjunt 

de projecte. 

 

Es donen el tipus d’alineació (recta, circular o clotoide), la llargada de la alineació, el 

PK del punt respecte l’origen de l’eix, els valors X i Y del punt, el radi si es una corba, 

el paràmetre de la clotoide si s’escau en cada cas, l’azimut de l’alineació en el punt i el 

centre del radi. 

 

És precís recordar que tan l’enllaç 1 com l’enllaç 2 s’han dissenyat amb una longitud 

per fer constar que enllacen amb el futur carrer a construir que travessarà el poble. A 

l’hora de la construcció però no es farà la longitud sencera sinó que es farà la mínima 

perquè hi hagi l’encreuament en T. A no ser que en el moment de la construcció de la 

variant s’hagi dimensionat el carrer tant en planta com alçat, després es procediria a 

enllaçar-ho com pertoca.  

 

Els llistats es presenten segons l’ordre dels eixos i tenint en compte també els eixos 

que sols són una modificació d’un eix existent. 
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3.1. Llistat alineacions en planta 

 

Eix 1. Tronc principal 

 
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Paràme

tre 

Azimut Cos/Xc/Xing Sen/Yc/Yinf 

1 Recta 55.250 2.500 479455.823 649314.162   35.5946 0.5304396 0.8477227 

 Clot. 52.002   57.750 479485.129 649360.998  75.000 35.5946 479485.129 649360.998 

0 Circ. 0.000 109.752 479516.072 649402.627 108.169  50.8974 479591.473 649325.069 

 Clot. 52.002 109.752 479516.072 649402.627  75.000 50.8974 479558.556 649432.384 

2 Recta 306.929 161.754 479558.556 649432.384   66.2002 0.8623385 0.5063322 

 Clot. 78.125 468.683 479823.233 649587.792  125.00 66.2002 479823.233 649587.792 

3 Circ. 110.406 546.808 479892.915 649622.824 200.000  78.6342 479958.784 649433.982 

 Clot. 78.125 657.214 480001.730 649629.317  125.00 113.7774 480075.084 649602.820 

4 Recta 504.567 735.339 480075.084 649602.820   126.2114 0.9164311 -0.4001926 

 Clot. 47.647 1239.905 480537.484 649400.896  90.000 126.2114 480537.484 649400.896 

5 Circ. 184.462 1287.552 480580.174 649379.828 170.000  135.1328 480491.047 649235.065 

   1472.014 480660.676 649223.830   204.2106   

 

Eix 2. Rotonda 

  
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Paràme

tre 

Azimut Cos/Xc/Xing Sen/Yc/Yinf 

1 Circ. 125.664 0.000 479464.902 649331.982 -20.000  330.0000 479455.823 649314.16 

     125.664 479464.902 649331.982   330.0000   

 

Eix 3. Enllaç 2 

 
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Paràme

tre 

Azimut Cos/Xc/Xing Sen/Yc/Yinf 

1 Recta 50.348 0.000 480353.713 649428.873   30.1934 0.4566954 0.8896232 

     50.348 480376.707 649473.664   30.1934   

 

Eix 4. Caminet 

 
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Paràme

tre 

Azimut Cos/Xc/Xing Sen/Yc/Yinf 

1 Recta 39.323 0.000 480299.574 649549.969   210.8802 -0.1700744 -0.9854312 

     39.323 480292.886 649511.219   210.8802   

 

Eix 5. Camí de la Bruguera 

 
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Paràme

tre 

Azimut Cos/Xc/Xing Sen/Yc/Yinf 

1 Recta 15.302 0.000 479926.267 649541.223   385.1302 -0.2314560 0.9728454 

 Clot. 22.521 15.302 479922.725 649556.109  50.000 385.1302 479922.725 649556.109  

0 Circ. 0.000 37.822 479918.258 649578.172 111.010  391.5878 480028.300 649592.798 

2 Recta. 73.282 37.822 479918.258 649578.172   391.5878 -0.1317546 0.9912824 

 Clot. 15.454 111.105 479908.603 649650.815  30.000 391.5878 479908.603 649650.815 

0 Circ. 0.000 126.558 479905.894 649666.017 -58.238  383.1412 479849.686 649650.774 

3 Recta 9.387 126.558 479905.894 649666.017   383.1412 -0.2617330 0.9651403 

   135.946 479903.437 649675.077   383.1412   
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Eix 6. Enllaç 1 

 
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Paràme

tre 

Azimut Cos/Xc/Xing Sen/Yc/Yinf 

1 Recta 40.137 0.000 479600.558 649405.882   366.7512 -0.4988498 0.8666885 

     40.137 479580.535 649440.669   366.7512   

 

Eix 7. Ramal 1 carretera 

 
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Paràme

tre 

Azimut Cos/Xc/Xing Sen/Yc/Yinf 

1 Recta 4.950 0.000 479553.310 649180.799   350.8957 -0.6970883 0.7169853 

 Clot. 29.014 4.950 479549.860 649184.348  50.000 350.8957 479549.860 649184.348 

0 Circ. 0.000 33.964 479528.527 649203.959 -86.166  340.1777 479477.685 649134.391 

 Clot. 29.014 33.964 479528.527 649203.959  50.000 340.1777 479503.363   649218.329 

2 Recta 28.387 62.977 479503.363 649218.329   329.4597 -0.8948277 0.4464117 

 Clot. 35.000 91.365 479477.962 649231.001  35.000 329.4597 479477.962 649231.001 

3 Circ. 32.292 126.365 479449.975 649251.367 35.000  361.2906 479478.701 649271.361 

4 Recta 33.621 158.657 479445.419 649282.191   20.0276 0.3094296 0.9509224 

   192.278 479455.823 649314.162   20.0276   

 

Eix 8. Carrer de la urbanització la Torre 

 
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Paràme

tre 

Azimut Cos/Xc/Xing Sen/Yc/Yinf 

1 Recta 50.901 0.000 479502.790 649294.542   325.1908 -0.9227287 0.3854501 

     50.901 479455.823 649314.162   325.1908   

 

Eix 9. Ramal 2 carretera 

 
Dada Tipus Longitud PK X Tangència Y Tangència Radi Paràme

tre 

Azimut Cos/Xc/Xing Sen/Yc/Yinf 

1 Recta 6.924 0.000 479374.511 649369.142   152.1605 0.6827071 -0.7306922 

 Clot. 22.632 6.924 479379.237 649364.083  40.000 152.1605 479379.237 649364.083 

0 Circ. 0.000 29.556 479395.530 649348.411 -70.696  141.9704 479438.834 649404.292 

 Clot. 22.632 29.556 479395.530 649348.411  40.000 141.9704 479414.772 649336.546  

2 Recta 46.757 52.188 479414.772 649336.546   131.7803 0.8779643 -0.4787261 

   98.944 479455.823 649314.162   131.7803   

 

4. TRAÇAT EN ALÇAT 
 

En el present punt s’exposa el llistat de rasants per a cadascun dels eixos empleats 

per a la definició de les diferents calçades.  

 

Aquestes rasants s’han dissenyat tenint en compte que per una carretera convencional 

C-80 la norma de traçat 3.1 IC marca una inclinació màxima del 5,0 %. Tot i així 

aquest valor es pot incrementar de forma excepcional fins el 7,0%. 

 

En el vial principal es pot veure que com a màxim la pendent és aproximadament de 

5,052%. 
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Els llistats donen la pendent i la longitud de l’alineació, el paràmetre de l’acord vertical, 

el PK i la cota del vèrtex de l’acord vertical, el PK i la cota de les tangents d’entrada i 

sortida de l’acord, l’alçada de la bisectriu del vèrtex i finalment, la diferencia de 

pendent entre trams. 

 

4.1. Llistat alineacions en alçat 

 

Eix 1. Tronc principal 

 

Eix 2. Rotonda 

 

Eix 3. Enllaç 2 

 

Eix 4. Caminet 

 

Eix 5. Camí de la Bruguera 

Vèrtex  Entrada a l’acord  
Sortida de l’acord  Bisectriu. dif. 

pendent  
Pendent  

   (%)  

Longitu

d (m)  

Paràmetre 

(kv)  
PK  Cota  PK  Cota  PK  Cota  (m)  (%)  

     17.143 108.836     

-1.865883 51.572 700.000 51.819 108.189 26.032 108.670 77.605 109.607 0.475 7.367 

5.501565 329.721 3051.000 631.486 140.080 466.626 131.010 796.347 131.333 4.454 -10.807 

-5.305403 86.382 2637.000 1311.109 104.023 1267.919 1267.919 1267.919 103.146 0.354 3.276 

-2.029651      1358.417 103.063   

Vèrtex  Entrada a l’acord  
Sortida de l’acord  Bisectriu. dif. 

pendent  
Pendent  

   (%)  

Longitu

d (m)  

Paràmetre 

(kv)  
PK  Cota  PK  Cota  PK  Cota  (m)  (%)  

     -50.861 109.560     

-2.480919 59.542 1200.000 -2.308 108.355 -32.079 109.094 27.463 109.094 0.369 4.962 

2.480919 40.042 807.000 53.738 109.746 33.717 109.249 73.759 109.249 0.248 -4.962 

-2.480919 40.042 807.000 108.033 108.399 88.012 108.896 128.054 108.896 0.248 4.962 

2.480919      147.122 109.369   

Vèrtex  Entrada a l’acord  
Sortida de l’acord  Bisectriu. dif. 

pendent  
Pendent  

   (%)  

Longitu

d (m)  

Paràmetre 

(kv)  
PK  Cota  PK  Cota  PK  Cota  (m)  (%)  

     0.187 118.358     

-3.467298 10.437 203.371 38.845 117.018 33.627 117.199 44.064 117.105 0.067 5.132 

1.664530       47.999 117.170   

Vèrtex  Entrada a l’acord  
Sortida de l’acord  Bisectriu. dif. 

pendent  
Pendent  

   (%)  

Longitu

d (m)  

Paràmetre 

(kv)  
PK  Cota  PK  Cota  PK  Cota  (m)  (%)  

     -23.336 125.367     

-5.269205 30.007 1597.000 39.221 122.071 24.218 122.861 54.225 121.562 0.070 1.879 

-3.390274       53.944 121.572   

Vèrtex  Entrada a l’acord  
Sortida de l’acord  Bisectriu. dif. 

pendent  
Pendent  

   (%)  

Longitu

d (m)  

Paràmetre 

(kv)  
PK  Cota  PK  Cota  PK  Cota  (m)  (%)  

     0.912 142.658     

2.495917 30.143 1200.000 58.968 144.107 43.897 143.731 74.040 144.105 0.095 -2.512 

-0.016025 9.477 250.000 115.498 144.098 110.760 144.099 120.237 144.277 0.045 3.791 

3.774704      136.013 144.872   
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Eix 6. Enllaç 2 

 

Eix 7. Ramal 1 carretera 

 

Eix 8. Carrer de la urbanització la Torre 

 

Eix 9. Ramal 2 carretera 

 

5. LLISTAT DE PUNTS SUCCESSIUS 
 

Els llistats presentats donen les dades de punts successius a cada eix, la cadència de 

punts es cada 20m, a mes son inclosos els punts característics del traçat. 

 

Les dades donades són el PK, de on pertany el punt si de la planta, alçat o  peralt, X,  

Y,cota rasant, cota terreny, a l’eix i pendent en cada punt, el peralt esquerre i dret de la 

calçada. 

 

 

 

 

 

 

 

Vèrtex  Entrada a l’acord  
Sortida de l’acord  Bisectriu. dif. 

pendent  
Pendent  

   (%)  

Longitu

d (m)  

Paràmetre 

(kv)  
PK  Cota  PK  Cota  PK  Cota  (m)  (%)  

     0.108 116.337     

-3.821988 3.557 300.000 28.316 115.259 26.538 115.327 30.095 115.170 0.005 -1.186 

-5.007739 5.059 41.294 33.033 115.023 30.504 115.149 35.563 115.206 0.077 12.250 

7.242622 5.059 97.375 38.092 115.389 35.563 115.206 40.621 115.441 0.033 -5.195 

2.047654      44.121 115.512   

Vèrtex  Entrada a l’acord  
Sortida de l’acord  Bisectriu. dif. 

pendent  
Pendent  

   (%)  

Longitu

d (m)  

Paràmetre 

(kv)  
PK  Cota  PK  Cota  PK  Cota  (m)  (%)  

     0.011 106.035     

1.960594      187.354 109.708   

Vèrtex  Entrada a l’acord  
Sortida de l’acord  Bisectriu. dif. 

pendent  
Pendent  

   (%)  

Longitu

d (m)  

Paràmetre 

(kv)  
PK  Cota  PK  Cota  PK  Cota  (m)  (%)  

     -21.296 108.928     

-0.445785 40.007 1303.000 34.554 108.679 14.550 108.768 54.557 109.204 0.154 3.070 

2.624618      61.924 109.397   

Vèrtex  Entrada a l’acord  
Sortida de l’acord  Bisectriu. dif. 

pendent  
Pendent  

   (%)  

Longitu

d (m)  

Paràmetre 

(kv)  
PK  Cota  PK  Cota  PK  Cota  (m)  (%)  

     0.675 107.523     

2.168769 25.783 5809.000 76.789 109.174 63.897 108.894 89.680 109.396 0.014 -0.444 

1.724915      94.753 109.484   
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Eix 1. Tronc principal 

PK  PUNT  X  Y  Cota Rasant Cota Terreny Peralt esqu. Peralt dret 

2.500  pla 479455.823  649314.162  109.109  108.551  -2.000 % -  2.000 %  

20.000  479465.105 649328.997 108.782 109.281 2.000 % 2.000 % 

26.032  alç 479468.305  649334.111  108.670  109.513  -2.000 %  2.000 % 

40.000   479475.714  649345.952  108.549  110.051  -2.000 %  2.000 %  

47.178 per 479479.522 649352.037 108.595 110.329 -2.000 % 2.000 % 

57.750 pla 479485.129 649360.998 108.797 110.738 -0.445 % 2.000 % 

60.000  479486.323 649362.906 108.860 110.825  -0.113 % 2.000 %  

68.322 per 479490.767 649369.942 109.158 111.160 1.111 % 2.000 % 

77.605  alç 479495.856  649377.705  109.607  111.516  2.477 %  3.054 %  

80.000   479497.206  649379.684  109.739  111.607  2.829 %  3.326 %  

94.752  per 479505.999  649391.524  110.551  112.073 5.000 % 5.000 %  

100.000  479509.375 649395.542 110.840 112.202 5.000 % 5.000 % 

109.752 pla 479516.072 649402.627  111.376  112.527  5.000 %  5.000 %  

120.000   479523.726  649409.436  111.940  112.900  5.000 %  5.000 %  

124.752 per 479527.454 649412.383 112.201 113.036 5.000 % 5.000 % 

140.000   479539.954  649421.108  113.040  113.371  2.756 %  3.269 %  

151.182 per 479549.457 649427.001 113.655 113.916 1.111 % 2.000 % 

160.000   479557.043  649431.495  114.140  114.533  -0.186 %  2.000 %  

161.754 pla 479558.556 649432.384 114.237 114.710 -0.444 % 2.000 % 

172.326 per 479567.673 649437.737 114.819 115.781 -2.000 % 2.000 %  

180.000   479574.290 649441.622  115.241  116.558  -2.000 %  2.000 %  

200.000   479591.537  649451.749  116.341  119.738  -2.000 %  2.000 %  

220.000   479608.784  649461.875  117.441  121.850  -2.000 %  2.000 %  

240.000   479626.030  649472.002  118.542  124.090  -2.000 %  2.000 %  

260.000   479643.277  649482.129  119.642  127.155  -2.000 %  2.000 %  

280.000   479660.524  649492.255  120.742  128.930  -2.000 %  2.000 %  

300.000   479677.771  649502.382  121.843  130.083  -2.000 %  2.000 %  

320.000   479695.018  649512.509  122.943  131.699  -2.000 %  2.000 %  

340.000   479712.264  649522.635  124.043  132.314  -2.000 %  2.000 %  

360.000   479729.511  649532.762  125.144  132.559  -2.000 %  2.000 %  

380.000  479746.758  649542.889  126.244  132.850  -2.000 %  2.000 %  

400.000  479764.005  649553.015  127.344  133.100  -2.000 %  2.000 %  

420.000  479781.251  649563.142  128.445  133.788  -2.000 %  2.000 %  

440.000  479798.498  649573.269  129.545  134.831  -2.000 %  2.000 %  

448.683 per 479805.986 649577.665 130.023 135.513 -2.000 % 2.000 % 

460.000  479815.745  649583.395  130.645  136.402  -0.868 %  2.000 %  

466.626 alç 479821.459  649586.750  131.010  136.956  -0.206 %  2.000 %  

468.683 pla 479823.233 649587.792 131.122 137.128 0.000 % 2.000 % 

480.000   479832.999  649593.508  131.716  138.144  1.132 %  2.000 %  

500.000   479850.402  649603.364  132.663  140.233  2.584 %  2.584 %  

540.000   479886.525  649620.476  134.164  143.506  4.649 %  4.649 %  

546.808 per 479892.915 649622.824 134.367 143.938 5.000 % 5.000 % 

546.808 pla 479892.915 649622.824 134.367 143.938 5.000 % 5.000 % 

560.000  479905.505 649626.755 134.718 144.563 5.000 % 5.000 % 

580.000   479925.016  649631.111  135.141  143.989  5.000 %  5.000 %  

600.000   479944.865  649633.497  135.432  142.395  5.000 %  5.000 %  

620.000   479964.853  649633.890  135.593  140.560  5.000 %  5.000 %  

640.000   479984.780  649632.286  135.622  138.511  5.000 %  5.000 %  
657.214 pla 480001.730 649629.317 135.542 137.320 5.000 % 5.000 % 

657.214 per 480001.730 649629.317 135.542 137.320 5.000 % 5.000 % 

660.000  480004.447 649628.700  135.520 137.143 4.856 % 4.856 % 

680.000   480023.695  649623.289  135.287  135.980  3.824 %  3.824 %  

700.000   480042.515  649616.528  134.923  135.545  2.792 %  2.792 %  

715.339 per 480056.721 649610.745 134.555 135.860 2.000 % 2.000 % 

720.000   480061.012  649608.923  134.428  135.978  1.534 %  2.000 %  

735.339  pla 480075.084 649602.820 133.960 135.917 0.000 % 2.000 % 

740.000   480079.355  649600.954  133.802  135.830  -0.466 %  2.000 %  

755.339  per 480093.413 649594.816 133.233 135.897 -2.000 % 2.000 % 

760.000   480097.684  649592.950  133.045  135.918  -2.000 %  2.000 %  

780.000  480116.013 649584.947 132.157 135.256 -2.000 %  2.000 %  



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 

                                                                                                                 Annex 4. Traçat     

 

 -9-

 

 

Eix 2. Rotonda 

 

 

 

 

 

 

796.347  alç 480130.993  649578.405  131.333  134.523  -2.000 %  2.000 %  

800.000   480134.341  649576.943  131.139  134.359  -2.000 %  2.000 %  

820.000   480152.670  649568.939  130.078  132.245  -2.000 %  2.000 %  

840.000   480170.999  649560.935  129.017  130.706  -2.000 %  2.000 %  

860.000   480189.327  649552.931  127.956  130.575  -2.000 %  2.000 %  

880.000   480207.656  649544.927  126.895  130.713  -2.000 %  2.000 %  

900.000   480225.984  649536.923  125.834  130.753  -2.000 %  2.000 %  

920.000   480244.313  649528.920  124.773  131.653  -2.000 %  2.000 %  

940.000  480262.642  649520.916  123.712  132.965  -2.000 %  2.000 %  

960.000  480280.970  649512.912  122.651  133.000  -2.000 %  2.000 %  

980.000  480299.299  649504.908  121.590  133.000  -2.000 %  2.000 %  

1000.000  480317.628  649496.904  120.528  132.431  -2.000 %  2.000 %  

1020.000  480335.956  649488.900  119.467  131.257  -2.000 %  2.000 %  

1040.000  480354.285  649480.896  118.406  130.222  -2.000 %  2.000 %  

1060.000  480372.613  649472.893  117.345  128.309  -2.000 %  2.000 %  

1080.000  480390.942  649464.889  116.284  126.443  -2.000 %  2.000 %  

1100.000   480409.271  649456.885  115.223  125.111  2.000 %  2.000 %  

1120.000     480427.599    649448.881 114.162       122.490      -2.000 %       2.000 % 

1140.000   480445.928  649440.877  113.101  118.721  -2.000 %  2.000 %  

1160.000   480464.256  649432.873  112.040  115.976  -2.000 %  2.000 %  

1180.000   480482.585  649424.869  110.979  112.654  -2.000 %  2.000 %  

1200.000   480500.914  649416.866  109.918  109.286  -2.000 %  2.000 %  

1220.000   480519.242  649408.862  108.857  106.987  -2.000 %  2.000 %  

1226.292 per 480525.009 649406.344 108.523 106.755 -2.000 % 2.000 % 

1239.905 pla 480537.484 649400.896 107.801 106.254 -0.956 % 2.000 % 

1240.000   480537.571  649400.858  107.795  106.251  -0.948 %  2.000 %  

1253.519 per 480549.939 649395.400 107.078 105.688 0.089 % 2.000 % 

1260.000  480555.832  649392.702  106.734  105.446  0.586 %  2.133 %  

1267.919  alç 480562.969  649389.273  106.314  105.158  1.194 %  2.296 %  

1280.000   480573.662  649383.651  105.701  104.702  2.121 %  2.545 %  

1287.552 per 480580.174 649379.829 105.346 104.549 2.700 % 2.700 % 

1287.552 pla 480580.174 649379.828 105.346 104.549 2.700 % 2.700 % 

1300.000  480590.526  649372.920  104.807  104.245  2.700 %  2.700 %  

1320.000   480606.019  649360.291  104.065  103.683  2.700 %  2.700 %  

1340.000   480619.923  649345.931  103.475  103.271  2.700 %  2.700 %  

PK  PUNT X  Y  Cota Rasant Cota Terreny Peralt esqu. Peralt dret 

0.000 pla 479464.902 649331.982 108.727 109.359 2.000 % 2.000 % 

20.000   479445.733  649331.431  108.932  108.832  2.000 %  2.000 %  

27.463  alç 479440.132  649326.564  109.094  108.227  2.000 %  2.000 %  

33.717  alç 479437.078  649321.136  109.249  107.870  2.000 %  2.000 %  

40.000   479435.840  649315.002  109.381  107.699  2.000 %  2.000 %  

60.000   479444.319  649297.802  109.473  107.656  2.000 %  2.000 %  

73.759  alç 479457.323  649294.218  109.249  107.931  2.000 %  2.000 %  

80.000   479463.374  649295.642  109.094  108.143  2.000 %  2.000 %  

88.012  alç 479469.998  649300.053  108.896  108.432  2.000 %  2.000 %  

100.000   479475.486  649310.510  108.687  108.857  2.000 %  2.000 %  

120.000   479469.520  649328.735  108.736  109.378  2.000 %  2.000 %  

125.664 pla 479464.902 649331.982 108.840 109.359 2.000 % 2.000 % 

125.664   479464.902  649331.982  108.840  109.359  2.000 %  2.000  %  
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Eix 3. Enllaç 2 

 

 

Eix 4. Caminet 

 

 

Eix 5. Camí de la Bruguera 

 
PK  PUNT X  Y  Cota Rasant Cota Terreny Peralt esqu. Peralt dret 

0.000 pla 479926.267   649541.223 142.635 141.831 -2.000 % 2.000 % 

13.153 per 479923.222 649554.019 142.964 142.101 -2.000 % 2.000 % 

15.302 pla 479922.725 649556.109 143.017 142.145 -1.111 % 2.000 % 

17.451 per 479922.228 649558.200 143.071 142.189 -0.222 % 2.000 % 

20.000   479921.644  649560.681  143.134  142.241  0.833 %  2.000 %  

22.822 per 479921.012 649563.431 143.205 142.306 2.000 % 2.000 % 

37.822 pla 479918.258 649578.172 143.579 142.598 2.000 % 2.000 % 

40.000   479917.971  649580.330  143.634  142.633  2.000 %  2.000 %  

43.897 alç 479917.458  649584.193  143.731  142.776  2.000 %  2.000 %  

52.822 per 479916.282 649593.040 143.920 143.105 2.000 % 2.000 % 

60.000  479915.336  649600.156  144.025  143.370  1.337 %  1.337 %  

74.040 alç 479913.486  649614.074  144.105  143.934  0.039 %  0.039 %  

74.464 per 479913.431 649614.494 144.105 143.951 0.000 % 0.000 % 

80.000  479912.701  649619.982  144.104  144.174  -0.298 %  -0.298 %  

100.000  479910.066  649639.807  144.101  145.149  -1.377 %  -1.377 %  

110.760 alç 479908.648  649650.473  144.099  145.500  -1.957 %  -1.957 %  

111.105 pla 479908.603 649650.815 144.099 145.511 -1.976 % -1.976 % 

111.558 per 479908.543 649651.264 144.100 145.526 -2.000 % -2.000 % 

120.000  479907.302  649659.614  144.268  145.775  -2.000 %  -2.000 %  

120.237 alç 479907.260  649659.847  144.277  145.786  -2.000 %  -2.000 %  

126.558 per 479905.894 649666.017 144.516 146.041 -2.000 % -2.000 % 

126.558 pla 479905.894 649666.017 144.516 146.041 -2.000 % -2.000 % 

128.793 per 479905.309 649668.174 144.600 146.084 -2.000 % 0.222 % 

130.582 per 479904.841 649669.901 144.667 146.119 -2.000 % 2.000 % 

135.946 pla 479903.437 649675.077 144.870 146.222 -2.000 % 2.000 % 

135.946 per 479903.437 649675.078 144.870 146.222 -2.000 % 2.000 % 

 

 

 

 

PK  PUNT  X  Y  Cota Rasant Cota Terreny Peralt esqu. Peralt dret 

0.000 pla 480353.713 649428.873 118.365 128.296 -2.000 % 2.000 % 

20.000   480362.847  649446.665  117.671  129.137  -2.000 %  2.000 %  

33.627 alç 480369.070  649458.788  117.199  128.843  -2.000 %  2.000 %  

33.627 per 480369.070 649458.788 117.199 128.843 -2.000 % 2.000 % 

35.318 per 480369.842 649460.292 117.147 128.806 -0.821 % 2.000 % 

40.000   480371.981  649464.458  117.078  128.705  2.442 %  3.705 %  

44.064  alç 480373.837  649468.073  117.105  128.338  5.274 %  5.184 %  

44.273 per 480373.932 649468.259 117.108 128.319 5.420 % 5.260 % 

44.711  per 480374.132 649468.649 117.116 128.280 4.885 % 5.420 % 

50.348 per 480376.707  649473.663  117.209  127.771  -2.000 %  2.000 %  

PK  PUNT  X  Y  Cota Rasant Cota Terreny Peralt esqu. Peralt dret 

0.000 pla 480299.574 649549.969 124.137 131.485 -2.000 % 2.000 % 

20.000   480296.172  649530.261  123.084  132.409  -2.000 %  2.000 %  

24.218 alç 480295.455  649526.104  122.861  132.538  -2.000 %  2.000 %  

39.323  pla 480292.886 649511.219 122.137 133.000 -2.000 % 2.000 % 

39.323 per 480292.886 649511.219 122.137  133.000  -2.000 %  2.000 %  
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Eix 6. Enllaç 1 

 

 

Eix 7. Ramal 1 carretera 

 
PK  PUNT  X  Y  Cota Rasant Cota Terreny Peralt esqu. Peralt dret 

0.000 pla 479553.310 649180.799 106.035 106.013 -2.000 % 2.000 % 

0.946 per 479552.651 649181.478 106.054 105.985 -2.000 % 2.000 % 

4.950 pla 479549.860 649184.348 106.132 105.865 -2.000 % 0.000 % 

8.954 per 479547.065 649187.216 106.211 105.841 -2.000 % -2.000 % 

18.964 per 479539.961 649194.267 106.407 105.800 -7.000 % -7.000 % 

20.000  479539.208  649194.978  106.427  105.789  -7.000 %  -7.000 %  

33.964 pla 479528.527 649203.959 106.701 105.618 -7.000 % -7.000 % 

40.000  479523.540  649207.360  106.819  105.603  -7.000 %  -7.000 %  

48.964 per 479515.819 649211.910 106.995 105.509 -7.000 % -7.000 % 

60.000  479506.027  649216.998  107.211  105.504  -4.261 %  -4.261 %  

62.977 pla 479503.363 649218.329 107.270 105.545 -3.522 % -3.522 % 

77.171 per 479490.662 649224.665 107.548 105.740 0.000 % 0.000 % 

80.000  479488.131  649225.928  107.603  105.779  0.288 %  0.288 %  

91.365 pla 479477.962 649231.001 107.826 105.913 1.443 % 1.443 % 

100.000  479470.274  649234.934  107.996  106.000  2.320 %  2.320 %  

120.000  479454.038  649246.478  108.388  106.364  4.353 %  4.353 %  

126.365 pla 479449.975  649251.367  108.512  106.455  5.000 %  5.000 %  

126.365 per 479449.974 649251.367  108.512  106.455  5.000 %  5.000 %  

140.000  479444.533  649263.775  108.780  106.654  5.000 %  5.000 %  

158.657 pla 479445.419 649282.191 109.146 107.142 5.000 % 5.000 % 

158.657 per 479445.419 649282.191 109.146 107.142 5.000 % 5.000 % 

160.000  479445.835  649283.468  109.172  107.199  4.634 %  4.718 %  

172.943 per 479449.840 649295.776 109.426 107.749 1.111 % 2.000 % 

180.000  479452.023  649302.487  109.564  108.050  -0.810 %  2.000 %  

184.371 per 479453.376 649306.643 109.650 108.228 -2.000 % 2.000 % 

192.278 per 479455.823  649314.162  109.805  108.551  -2.000 %  2.000 %  

 

Eix 8. Carrer de la urbanització la Torre 

 
PK  PUNT  X  Y  Cota Rasant Cota Terreny Peralt esqu. Peralt dret 

0.000 pla 479502.790 649294.542 108.833 108.807 -2.000 % 2.000 % 

14.550 alç 479489.364  649300.151  108.768  108.846  -2.000 %  2.000 %  

20.000   479484.335  649302.251  108.755  108.817  -2.000 %  2.000 %  

40.000   479465.881  649309.960  108.903  108.606  -2.000 %  2.000 %  
50.901 pla 479455.823 649314.162 109.113 108.551 -2.000 % 2.000 % 

50.901 per 479455.822  649314.162  109.113  108.551  -2.000 %  2.000 %  

 

 

PK  PUNT  X  Y  Cota Rasant Cota Terreny Peralt esqu. Peralt dret 

0.000 pla 479600.558 649405.882 116.341 118.433 -2.000 % 2.000 % 

20.000  479590.581  649423.216  115.577  118.546  -2.000 %  2.000 %  

26.538 alç 479587.319  649428.882  115.327  118.280  -2.000 %  2.000 %  

30.095 alç 479585.545  649431.965  115.170  118.135  -2.000 %  2.000 %  

30.504 per 479585.341 649432.320 115.149 118.118 -2.000 % 2.000 %  

30.504 alç 479585.341  649432.320  115.149  118.118 -2.000 % 2.000 %  

30.738 per 479585.224 649432.523 115.138 118.109 -2.081 % 2.000 % 

35.563 alç 479582.817  649436.704  115.206  117.912  -3.747 %  -1.642 %  

35.563 alç 479582.817  649436.704  115.206  117.912  -3.747 %  -1.642 %  

40.000  479580.604  649440.550  115.426  117.732  -5.280 %  -4.992 %  

40.137 pla 479580.535 649440.669 115.430 117.719 -5.327 % -5.095 % 

40.137  479580.535 649440.669 115.430 117.719 -5.327 % -5.095 % 

40.591 Per 479580.309  649441.062  115.440  117.719  -5.484 %  -5.438 %  

40.652 per 479580.278  649441.115  115.441  117.719  -5.484 %  -5.484 %  
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Eix 9. Ramal 2 carretera 

 
PK  PUNT  X  Y  Cota Rasant Cota Terreny Peralt esqu. Peralt dret 

0.000 pla 479374.511 649369.142 107.508 107.043 -2.000 % 2.000 % 

4.743 per 479377.749 649365.676 107.611 107.211 -2.000 % 2.000 % 

6.924 pla 479379.237 649364.083 107.659 107.289 -2.000 % 0.000 % 

9.104 per 479380.727  649362.490  107.706  107.363  -2.000 %  -2.000 %  

14.556 per 479384.482 649358.537 107.824 107.389 -7.000 % -7.000 % 

20.000  479388.332  649354.689  107.942  107.499  -5.911 %  -5.548 %  

29.556 pla 479395.530 649348.411 108.149 107.757 -4.000 % -3.000 % 

40.000  479404.164  649342.544  108.376  107.893  -1.911 %  -0.215 %  

44.556 per 479408.094 649340.240 108.475 107.955 -1.000 % 1.000 % 

50.007 per 479412.858 649337.591 108.593 108.040 -2.000 % 1.556 % 

52.188 pla 479414.772 649336.546 108.640 108.059 -2.000 % 1.778 % 

54.368 per 479416.686 649335.502 108.688 108.053 -2.000 % 2.000 % 

60.000   479421.631  649332.806  108.810  108.025  -2.000 %  2.000 %  

63.897 alç 479425.052  649330.940  108.894  108.006  -2.000 %  2.000 %  

80.000  479439.190  649323.231  109.221  107.979  -2.000 %  2.000 %  

89.680 alç 479447.689  649318.597  109.396  108.400  -2.000 %  2.000 %  

98.944 per 479455.822  649314.162  109.556  108.551  -2.000 %  2.000 %  
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1. INTRODUCCIÓ 
 

En el present annex s’estudia la geologia i la geotècnia del indret per on ha de passar 

la nova variant per tal de determinar paràmetres essencials a tenir en compte a l’hora 

de construir aquesta.  

 

Al ser un projecte final de carrera no es té a l’abast la realització d’un estudi geotècnic 

detallat amb assaigs in-situ i assaigs a laboratori per tal de determinar les 

característiques del tot el sòl al llarg de tot el recorregut de la variant. Però el que s’ha 

fet ha estat treure la informació de l’estudi geotècnic realitzat al 2007 per la construcció 

d’uns edificis de protecció oficial a la urbanització Pla d’en Serra, propera al traçat de 

la variant. 

 

Exactament la parcel·la estudiada queda a uns 270 metres aproximadament del final 

de la variant, o sigui de la unió de la variant amb la urbanització Pla d’en Serra. 

 

 
Imatge 1. Situació de l’estudi geotècnic 

 

Al ser un estudi geotècnic per un projecte de construcció de vivendes no s’ha definit 

res en relació el tipus d’esplanada, paràmetre bàsic per un projecte sobre una 

carretera. Per aquest motiu a través de característiques del sòl presents a l’estudi 

geotècnic s’ha pogut definir el tipus de sòl per posteriorment obtenir diferents 

possibilitats d’esplanada. 

 

Així doncs tot i que la zona estudiada no pot donar informació precisa de l’estat del sòl 

en tot el recorregut del futur vial, a falta de recursos s’ha suposat que la geotècnia era 

la mateixa. 
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2. ESTUDI GEOTÈNIC 

2.1. Introducció 

2.1.1. Antecedents i objectius 

 

S’han realitzat els treballs necessaris per a la realització de l’estudi de comportament 

geotècnic de l’obra situada al Sector Can Serra de Sant Gregori (Gironès, Girona). 

 

En el moment de la realització dels assaigs in situ, el terreny es trobava amb les cotes 

originals. Les cotes donades al present informe fan referència a la superfície del 

terreny, com es pot apreciar a les fotografies. 

 

La pluviometria típica de la zona és d’entre 800 i 900 mm de precipitació mitjana anual. 

A l’estar en la plana al·luvial del riu Llémena i el torrent de Garrabia, és d’esperar 

l’aparició d’un nivell freàtic ocasional a la zona. 

 

El valor de l’acceleració sísmica bàsica de Sant Gregori és 0.08. 

 

2.1.2. Descripció de la parcel·la 

 

La parcel·la estudiada és gairebé plana, fa lleuger pendent descendent des de la part 

que toca a la muntanya cap a l’encreuament dels carrers principals. 

 

2.1.3. Usos del sòl 

 

La parcel·la estudiada és sòl urbà des de la requalificació d’aquests terrenys, no fa 

gaire temps, per a la construcció d’habitatges de protecció oficial. 

 

Anteriorment aquests terrenys havien estat camps de conreu. No es tenen evidències 

d’un ús conflictiu anterior a la parcel·la. 

 

2.1.4. Descripció del projecte 

 

L’objectiu del present estudi és el de determinar les característiques geotècniques del 

sòl. 

 

Les característiques de l’edificació projectada i el tipus de terreny estudiat són: 
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Tipus d’edificació  Quatre edificis plurifamiliars 

Plantes PS+PB+2 

Superfície de la parcel·la 5.300 m2 

Superfície total edificada 2000 m2 aprox. per edifici 

Superfície per planta 500 m2 aprox. per planta 

Grup de terreny T1 

 

La fondària de les prospeccions a realitzar vindrà donada per una de les dues 

següents opcions: 

 

Fondària orientativa d’investigació recomanada 15.00 m 

Fondària màxima assolida en els assaigs realitzats 24.40 m 

sí 

 

Gruix mínim d’unitat geotècnica resistent 2.00 m + 0.30 m · 4 = 

3.20 m 

Gruix mínim assolit en unitat geotècnica 

resistent 

10.40 m 

sí 

 

2.2. Treballs realitzats 

 

Per tal d’assolir els objectius proposats s’ha realitzat una inspecció visual de la 

parcel·la, en la que no s’ha pogut identificar els materials que conformen el terreny on 

es situarà la fonamentació projectada. 

2.2.1. Treballs de camp 

 

S’ha realitzat set sondeigs, cinc helicoïdals i dos a rotació amb recuperació de 

testimoni continu segons les especificacions de la norma (XP P94-202) amb una 

sonda TECOINSA TP30/LR durant els dies 1, 2 i 3 d’octubre de 2007. Aquests 

sondeigs s’han realitzat fins a 14.05, 12.45, 14.05, 14.05, 6.00, 15.22 i 14.05 m de 

fondària. Durant la realització dels sondeigs s’han realitzat una sèrie d’assaigs de 

penetració estàndard SPT segons les especificacions de la norma “Assaig de 

penetració estàndard (SPT) (UNE 103-800-92)”. Aquests assaigs s’han realitzat a 

6.60, 9.00 i 13.60 m de fondària en el primer sondeig, a 3.60, 6.00, 9.00 i 12.00 m en el 

segon, a 3.60, 6.60, 9.00 i 13.60 m en el tercer, a 3.60, 6.00, 9.00 i 13.60 m en el 

quart, a 3.60 m en el cinquè, a 3.60, 6.60, 9.00, 12.60 i 15.00 m en el sisè i a 6.00, 

9.00 i 13.60 en el setè. A més, durant la realització dels esmentats sondeigs s’han 

extret tretze mostres inalterades segons les especificacions de la norma (XP P94-202). 

Aquestes mostres s’han extret a 1.00, 3.00 i 6.00 m de fondària en el primer sondeig, a 

3.00 m en el segon, a 3.00 i 6.00 m en el tercer, a 3.00 m en el quart, a 1.00 i 3.00 m 

en el cinquè i a 1.00, 3.00, 6.00 i 12.00 m en el sisè. 
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Complementàriament, s’han realitzat vuit assaigs de penetració dinàmica contínua 

tipus DPSH segons les especificacions de la norma “Assaig de penetració dinàmica 

superpesada (DPSH) (UNE 103.801.94)” durant els dies 2 i 3 d’octubre de 2007, amb 

una sonda marca ROLATEC. Aquests assaigs han arribat a les cotes de 18.40, 16.00, 

24.40, 9.00, 15.40, 20.60, 23.60 i 17.80 m sota la superfície, fondàries a les que s’ha 

produït el rebuig a la penetració. 

 

La localització dels assaigs es pot veure a les figures de l’annex. 

 

2.2.2. Assaigs de laboratori 

 

Els assaigs de laboratori portats a terme són els següents: 

• Anàlisis granulomètric per tamisat (UNE 103-101-95). 

• Límits d’Atterberg (UNE 103-103-94) (UNE 103-104-93). 

• Densitat d’un sòl pel mètode de la balança hidrostàtica (UNE 103-301-94). 

• Humitat natural (UNE 103-300-93). 

• Tall directe sense consolidar i sense drenar UU (UNE 103-401-98). 

• Trencament a compressió simple (UNE 103-400-93). 

• Pressió màxima d’inflament en edòmetre (UNE 103-602-96). 

• Contingut qualitatiu de sulfats (UNE 103-202-95). 

 

A la parcel·la estudiada s’han reconegut dues unitats geotècniques. 

 

Assaig 1ª Unitat 2ª Unitat 

Anàlisi granulomètric per tamisat Sí Sí 

Límits d’Atterberg Sí Sí 

Densitat d’un sòl Sí  

Humitat natural Sí  

Compressió simple Sí  

Tall directe UU Sí  

Pressió màxima d’inflament Sí  

Continguts de sulfats Sí Sí 

 

No s’han pogut portar a terme els assaigs de deformabilitat i resistència a compressió 

simple del segon nivell degut a que ha estat impossible obtenir una mostra adient per 

realitzar els esmentats assaigs. 
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2.3. Característiques geològiques 

2.3.1. Situació geològica 

 

La parcel·la estudiada es situa sobre materials detrítics de la Depressió de la Selva. 

 

La Depressió de la Selva és una fossa tectònica originada durant la fase distensiva a 

la que es va veure sotmesa la Serralada Costero Catalana al Paleogen. 

 

Els materials que hi afloren són sorres i argiles que són el producte de la 

meteorització, transport i sedimentació dels materials de les serralades Pre-litoral i 

Transversal. 

 

2.3.2. Geomorfologia 

 

La parcel·la estudiada es troba sobre les terrasses fluvials riu Llémena i el torrent de 

Garrabia. 

 

2.3.3. Sismicitat (Norma de Construcció Sismoresistent (NCSR-02)) 

 

Els efectes d’un terratrèmol sobre un edifici depenen de la seva concepció estructural, 

de la forma en que es transmeten les ones sísmiques a l’edifici a través del terreny i de 

la seva fonamentació. 

 

La transmissió fins a un edifici de les ones generades en un terratrèmol és un fenomen 

molt complex, en el que intervenen la deformabilitat dinàmica del terreny, la potència 

del sòl que cobreix el substrat rocós, els accidents geològics... 

 

Així, es fa necessari preveure la forma en la que les vibracions del substrat es 

transmeten a l’edifici a través dels elements de fonamentació, dissenyant aquests 

perquè els efectes siguin el menys perjudicials possibles. 

 

Per la consideració de l’acció sísmica de les construccions és d’aplicació la “Norma de 

Construcció Sismorresistent (Part General i Edificació) NCSR-02” segons el Real 

Decret 997/2002 de 27 de setembre. 

 

Classificació de l’edifici 

 

Segons aquesta norma l’edifici a construir en aquesta parcel·la és un edifici catalogat 

com d’Importància Normal, és a dir, que la destrucció d’aquest per un terratrèmol pot 

ocasionar víctimes, interrompre un servei per a la col·lectivitat, o produir importants 
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pèrdues econòmiques, sense que en cap cas es tracti d’un servei imprescindible ni 

pugui donar lloc a efectes catastròfics. 

 

 

Paràmetres sismorresistents de la parcel·la estudiada 

 

Els valors utilitzats per a la realització dels càlculs dels paràmetres sismorresistents 

són els següents: 

 

Tipus I Tipus II Tipus III Tipus IV 

0.00 m 14.00 m 6.00 m 10.00 m 

 

Els paràmetres sismorresistents de la parcel·la estudiada són els següents: 

 

Tipus d’edifici Importància Normal 

Acceleració bàsica (ab) 0.08 

Coeficient de contribució (K) 1.0 

Coeficient de sòl (C) 1.59 

Acceleració sísmica de càlcul (ac) 0.102 

Coeficient adimensional de risc (ρ) 1.0 

Coeficient d’amplificació del terreny (S) 1.27 

 

Així doncs, l’aplicació de la Norma és obligatòria, i per tant, no s’utilitzaran estructures 

de maçoneria en sec, de tova o de tapiera en les edificacions d’importància normal o 

especial. 

 

Si l’acceleració bàsica és igual o superior a 0.08 g i inferior a 0.12 g, les edificacions de 

fàbrica de maons, de blocs de morter o similars, posseiran un màxim de quatre 

alçades, mentre que si aquesta acceleració bàsica és igual o superior a 0.12 g, el 

màxim serà de dues. 

 

2.3.4. Hidrogeologia 

 

Durant la realització dels assaigs no s’ha trobat el nivell freàtic. 

 

Cal tenir en compte però, que el nivell freàtic pot oscil·lar amb el temps, i podria 

produir-se escolament subterrani entre els materials quaternaris i els materials 

terciaris. 
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2.4. Característiques geotècniques 

2.4.1. Caracterització geotècnia  

 

Per fer la caracterització geotècnica del terreny s’han realitzat vuit assaigs de 

penetració dinàmica contínua tipus DPSH segons les especificacions de la norma 

“Assaig de penetració dinàmica superpesada (DPSH) (UNE 103.801.94)”. 

 

El mètode es basa en la penetració del terreny mitjançant un varillatge acabat en 

punta, amb una maça i comptant el nombre de cops necessaris per introduir 20 cm del 

sistema dins del sòl. A partir d’aquesta mesura de cops (el que denominarem N20 a 

partir d’ara) es pot tenir una idea puntual del comportament geotècnic del terreny. 

 

Les característiques del sistema de penetració, així com l’assaig es troben 

normalitzats, i són les següents: 

 

Pm= Pes de la maça de colpeig (63.5 Kg). 

h= Alçada de caiguda de la maça (76 cm). 

Pv= Pes del varillatge + cap de colpeig + enclusa (6.31 Kg/m + 0.8 Kg + 7.2 Kg) 

S= Superfície de la puntassa (20 cm2). 

 

A partir d’aquestes dades es pot trobar el valor de la resistència dinàmica en punta, 

valor que dóna una visió més real del comportament del terreny que N20, ja que 

corregeix l’efecte que sobre la penetració té l’augment de pes del varillatge. Aquest 

paràmetre s’extreu de la fórmula holandesa clàssica: 

 

dSPP

hP

vm

m

·)·(

·
R

2

p 


 
 

On, 

 

d= Penetració per cop (20/N20) (cm). 

Rp= Resistència dinàmica en punta del terreny respecte a la puntassa (Kg/cm2). 

 

Per poder utilitzar les fórmules de càlcul s’utilitza la correlació entre dos penetròmetres 

semblants. Aquesta correlació es pot utilitzar sempre que no hi hagi una gran 

diferència entre els dos penetròmetres a comparar. Les dades obtingudes amb un 

poden transformar-se en les que s’haurien obtingut amb l’altre, mitjançant la fórmula 

d’Esopt: 

 

2211

1122
21 ···

···
·

eAHW

eAHW
NN 
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On, 

 

W= Pes de la maça. 

H= Alçada de caiguda. 

A= Superfície transversal de la puntassa. 

E= Penetració al llarg de la qual es mesura el nombre de cops. 

 

Per fer doncs la correlació entre els penetròmetres de tipus Borros i DPSH s’utilitzen 

els següents valors: 

 

 Borros DPSH 

Pes de la maça (W) 65 Kg 63.5 Kg 

Alçada de caiguda (H) 50 cm 76 cm 

Superfície de la puntassa (A) 16 cm2 20 cm2 

Penetració (e) 20 cm 20 cm 

 

Així doncs la relació entre el penetròmetre Borros i el penetròmetre DPSH queda 

establerta per: 

 

NBorros = NDPSH · 1.19 

 

Per correlacionar els valors de penetració dinàmica amb el valor de Nspt s’utilitza la 

fórmula de Dahlberg: 

 

Nspt = 25 · log NBorros – 15.16 ± 1.16 

 

Per a terrenys granulars la pressió vertical admissible de servei del terreny podrà 

avaluar-se mitjançant les següents expressions basades en el colpeig Nspt obtingut en 

l’assaig SPT. 

 

a) per B* < 1.2 m 

 

Qadm= 12 · Nspt · (1+ D/3B*) · (St /25) kN/m2 

 

b) per B* ≥ 1.2 m 

 

Qadm= 8 · Nspt · (1+ D/3B*) · (St /25) · ((B*+0,3)/B*)2 kN/m2 

 

On, 

 

St és l’assentament total admissible, en mm; 

Nspt és el valor mig dels resultats obtinguts en la zona d’influència de la 

fonamentació; 
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D és la fondària definida en l’annex F del CTE; 

El valor (1+ D/3B*) a introduir a les equacions serà menor o igual a 1,3. 

 

A partir d’aquestes dades i sense l’extracció de mostres inalterades es pot fer una 

estimació de la capacitat portant del terreny, el que passa amb materials sense 

cohesió, i dels que no es pot extreure una mostra útil per assaigs de laboratori (Tall 

directe, Compressió Simple, Consolidació Unidimensional, ...). 

 

Quan la mostra extreta és prou coherent com per realitzar els assaigs de laboratori 

necessaris es determinen els valors de cohesió, angle de fregament intern, densitat del 

material, humitat i compressió simple. La pressió d’esfondrament d’una fonamentació 

directa vindrà donada per l’equació: 

 

qh = cK Nc dc sc ic tc + q0K Nq dq sq iq tq + ½ B* γK Nγ dγ sγ iγ tγ 

 

On, 

 

qh la pressió vertical d’esfondrament; 

q0K la pressió vertical característica al voltant del fonament al nivell de la seva base; 

cK el valor característic de la cohesió del terreny; 

B* l’amplada equivalent del fonament; 

γK el pes específic característic del terreny per sota de la base del fonament; 

Nc, Nq, Nγ els factors de capacitat de carga; 

dc, dq, dγ els factors de profunditat; 

sc, sq, sγ els coeficients correctors d’influència per a considerar la forma en planta del 

fonament; 

ic, iq, iγ els coeficients correctors d’influència per a considerar l’efecte de la inclinació de 

la resultant de les accions respecte la vertical; 

tc, tq, tγ els coeficients correctors d’influència per a considerar la proximitat del 

fonament a un talús. 

 

En el cas de sòls granulars (<35 % de fins) els assentaments estimats es troben 

mitjançant les següent expressió: 

 

Si= fl·fs·q’b·B
0.7·Ic 

 

On, 

 

Si l’assentament mitjà al final de la construcció, en mm; 

q’b la pressió efectiva bruta aplicada en la base de la fonamentació (en kN/m2) ; 

B ample de la sabata o de la llosa (en m); 

fs un coeficient que depèn de les dimensions de la fonamentació directa, suposada 

com a rectangular. 
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fl és un factor de correcció que permet considerar l’existència d’una capa rígida per 

sota de la sabata a una profunditat inferior a la produïda pel bulb de tensions de la 

mateixa.  

 

En el cas de materials cohesius (>35% de fins) i de graves (>30% de partícules 

superior a 20 mm) els assentaments seran calculats a partir de formulacions 

elàstiques. 

 

2.4.2. Comentari dels assaigs de penetració 

 

A partir dels resultats obtinguts dels assaigs de penetració s’ha realitzat una correlació 

en funció de les resistències del terreny obtingudes. 

 

Els penetròmetres mostren un comportament força heterogeni donant una gran 

varietat de resultats. 

 

En primer lloc, cal esmentar un nivell amb valors de penetració inferiors a 20 (N20<20). 

Aquest nivell arriba fins als 6.00-17.00 m de fondària, tot i que puntualment es poden 

assolir valors més alts. 

 

En segon lloc, esmentar que per sota del primer nivell trobem un nivell amb valors de 

penetració superiors a 20 (N20>20). Els valors de penetració oscil·len entre 20 i 60 

(20<N20<60), tot i que puntualment es poden assolir valors més alts. Aquest nivell 

arriba fins als 8.80- 24.20 m de fondària. 

 

I per acabar, esmentar que a 18.40, 16.00, 24.40, 9.00, 15.40, 20.60, 23.60 i 17.80 m 

respectivament s’ha produït el rebuig a la penetració. 

 

 

2.4.3. Comentari dels assaigs de penetració estàndard (SPT) 

 

A partir dels resultats obtinguts dels assaigs de penetració estàndard s’ha realitzat una 

correlació en funció de les resistències del terreny obtingudes. 

 

Aquests assaigs mostren un comportament força heterogeni donant una gran varietat 

de resultats. 

 

Cal esmentar que els valors obtinguts en els diferents assaigs de penetració realitzats 

oscil·len entre 4 i 44 (4<Nspt<44) sense tenir en compte els assaigs que han donat 

rebuig a la penetració. 
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El resultat dels assaigs de penetració estàndard (SPT) realitzats en els diferents 

sondeigs és el següent: 

 

Cota  S1 S2 S3 S4 S5-S7 S6 

-1.00       

-2.00       

-3.00  6 9 6 R 8 

-4.00       

-5.00       

-6.00 16 13 19 10 9 4 

-7.00       

-8.00       

-9.00 10 9 8 9 23 4 

-10.00       

-11.00       

-12.00  6    15 

-13.00 14  44 14 32  

-14.00       

-15.00      R 

 

2.4.4. Caracterització litològica i estructural 

 

A la parcel·la estudiada trobem dues unitats geotècniques diferents. Es considera que 

les dues unitats són un nivell resistent de cara a recolzar la fonamentació. Les 

característiques d’aquestes unitats són les següents: 

 

Un primer nivell format superficialment per argiles llimoses amb una mica a força sorra 

i amb indicis a una mica de grava de tonalitat marró que va des de la superfície fins els 

2.00-3.00 m fondària aproximadament. La classificació d’aquests materials segons la 

classificació USCS és ML-CL i CL. 

 

Sondeig S1 S5 S6 

Assaig SPT MI1 MI1 MI1 

Mostra KGB-1 KGB-25 KGB-28 

Fondària 1.00 m 1.20 m 1.20 m 

Grava (> 2 

mm) 

5.8 % 13.0 % 1.5 % 

Sorra (2 - 

0,08 mm) 

29.7 % 28.5 % 19.0 % 

Tipus 

de sòl 

Fins (< 

0,08 mm) 

64.4 % 58.6 % 79.6 % 
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Des del punt de vista resistent es tracta d’uns no gaire compactes: 

 

Sondeig S1 S5 S6 

Assaig SPT MI1 MI1 MI1 

Mostra KGB-1 KGB-25 KGB-28 

Fondària 1.00 m 1.20 m 1.20 m 

Classificació USCS ML-CL CL ML-CL 

Cohesió 37.27 KN/m2 53.94 KN/m2 22.56 KN/m2 

Angle freg. intern 32.64º 39.49º 31.11º 

Densitat aparent 20.99 KN/m3 21.28 KN/m3 20.59 KN/m3 

Densitat seca 18.53 KN/m3 18.83 KN/m3 17.75 KN/m3 

Humitat 13.4 % 13.3 % 16.3 % 

Mòdul elàstic 

estimat 

35 MN/m2 35 MN/m2 35 MN/m2 

Coef. de Poisson 

estimat 

0.30 0.30 

 

0.30 

 

Els Límits d’Atterberg d’aquest material són: 

 

Sondeig S1 S5 S6 

Assaig SPT MI1 MI1 MI1 

Mostra KGB-1 KGB-25 KGB-28 

Fondària 1.00 m 1.20 m 1.20 m 

Límit líquid 22.9 33.5 23.1 

Límit plàstic 16.8 17.6 17.6 

Índex de plasticitat 6.1 15.9 5.5 

 

El potencial expansiu i l’índex de col·lapse d’aquest material és baix. 

 

A la part intermitja d’aquest nivell trobem argiles amb una mica de sorra de tonalitat 

marró lleugerament vermellosa a vermellosa. Aquests materials afloren fins als 4.00-

5.00 m de fondària. La classificació d’aquests materials segons la classificació USCS 

és CL. 

 

Sondeig S1 S2 S3 S4 S6 

Assaig SPT MI2 MI1 MI1 MI1 MI2 

Mostra KGB-2 KGB-8 KGB-13 KGB-19 KGB-29 

Fondària 3.00 m 3.00 m 3.00 m 3.00 m 3.00 m 

Tipus 

de 

sòl 

Grava 

(> 2 

mm) 

0.4 % 

 

1.5 %  4.5 %  0.9 %  0.3 % 
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Sorra (2 

- 0,08 

mm) 

13.9 %  16.0 %  21.5 %  13.6 %  16.1 %  

Fins (< 

0,08 

mm) 

85.7 %  82.5 %  74.0 %  85.5 %  83.6 %  

 

Des del punt de vista resistent es tracta d’uns materials no gaire compactes: 

 

Sondeig  S1  S2  S3  S4  S6  

Assaig SPT  MI2  MI1  MI1  MI1  MI2  

Mostra  KGB-2  KGB-8  KGB-13  KGB-19  KGB-29  

Fondària  3.00 m  3.00 m  3.00 m  3.00 m  3.00 m  

Clas.USCS  CL  CL  CL  CL  CL  

Cohesió 

(KN/m2)  
19.61*  38.25  16.67  19.61*  24.52*  

Angle freg. 

Intern  
19º*  19.01º  32.13º  19º*  25º*  

Densitat aparent 

(KN/m3)  
20.00*  20.40  20.59  20.00*  20.00*  

Densitat seca 

(KN/m3)  
- 17.36  17.75  - - 

Humitat (%)  - 17.6  16.3  - - 

Compressió 

simple (KN/m2)  
167.78  90.22  127.49  183.39  142.20  

Mòdul 

elàstic(MN/m2)  
35*  35*  35*  35*  35*  

Coef. de Poisson  0.30*  0.30*  0.30*  0.30*  0.30*  

* valors aproximats 

 

Els Límits d’Atterberg d’aquest material són: 

 

Sondeig  S1  S2  S3  S4  S6  

Assaig SPT  MI2  MI1  MI1  MI1  MI2  

Mostra  KGB-2  KGB-8  KGB-13  KGB-19  KGB-29  

Fondària  3.00 m  3.00 m  3.00 m  3.00 m  3.00 m  

Límit líquid  33.4  35.3  31.7  32.8  33.1  

Límit plàstic  17.6  18.3  17.6  18.3  18.3  

Índex de 

plasticitat  

15.8  17.0  14.1  14.5  14.8  

 

El potencial expansiu i l’índex de col·lapse d’aquest material és baix. 
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A la part inferior d’aquest nivell trobem argiles amb força sorra a sorrenques i amb una 

mica de grava de tonalitat marró, tot i que puntualment s’ha trobat algun tram on 

trobem argiles llimoses amb força sorra de tonalitat marró i llims sorrencs de tonalitat 

marró clara. Aquests materials afloren fins als 6.00-15.80 m de fondària en funció del 

punt en que ens situem de la parcel·la. La classificació d’aquests materials segons la 

classificació USCS és CL, ML-CL i ML respectivament. 

 

Sondeig  S1  S3  S3  S6  S6  

Assaig SPT  MI3  MI2  SPT3  MI3  MI4  

Mostra  KGB-3  KGB-15  KGB-17  KGB-31  KGB-35  

Fondària  6.00 m  6.00 m  9.00 m  6.00 m  12.00 m  

Grava (> 2 

mm)  

0.5 %  11.6 %  15.0 %  3.1 %  0.5 %  

Sorra (2 - 

0,08 mm)  

44.5 %  24.3 %  30.2 %  34.7 %  40.1 %  

Tipus 

de 

sòl 

Fins (< 0,08 

mm)  

55.0 %  64.2 %  54.7 %  62.2 %  59.4 %  

 

Des del punt de vista resistent es tracta d’uns materials mitjanament compactes: 

 

Sondeig  S1  S3  S3  S6  S6  

Assaig SPT  MI3  MI2  SPT3  MI3  MI4  

Mostra  KGB-3  KGB-15  KGB-17  KGB-31  KGB-35  

Fondària  6.00 m  6.00 m  9.00 m  6.00 m  12.00 m  

Clas.USCS  CL  CL  CL  ML-CL  ML  

Cohesió 

(KN/m2)  

24.52*  24.52*  24.52*  24.52*  24.52*  

Angle freg. 

Intern  

25º*  25º*  25º*  25º*  25º*  

Densitat aparent 

(KN/m3)  

20.00*  20.00*  20.00*  19.00*  17.06  

Densitat seca 

(KN/m3)  

- - - - 14.81  

Humitat (%)  - - - - 15.00  

Compressió 

simple (KN/m2)  

167.70  316.77  - 52.96  72.57  

Mòdul elàstic 

(MN/m2)  

40*  40*  40*  40*  40*  

Coef. de Poisson  0.30*  0.30*  0.30*  0.30*  0.30*  

* Valors estimats 
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Els Límits d’Atterberg d’aquest material són: 

 

Sondeig  S1  S3  S3  S6  S6  

Assaig SPT  MI3  MI2  SPT3  MI3  MI4  

Mostra  KGB-3  KGB-15  KGB-17  KGB-31  KGB-35  

Fondària (m)  6.00 m  6.00 m  9.00 m  6.00 m  12.00 m  

Límit líquid  25.4  30.1  32.3  24.9  - 

Límit plàstic  16.4  17.3  23.3  20.0  - 

Índex de 

plasticitat  

9.0  12.8  9.0  4.9  NP  

 

El potencial expansiu d’aquest material és baix - nul i l’índex de col·lapse del mateix és 

baix.  

 

Dins d’aquest nivell però podem trobar passades de materials amb un contingut 

granular més elevat. Aquestes passades estan formades per argiles amb força sorra i 

amb força grava de tonalitat marró amb matisos vermellosos. 

 

Sondeig  S5  

Assaig  MI2  

Mostra  KGB-26  

Fondària  3.00 m  

Grava (> 2 mm)  24.7 %  

Sorra (2 - 0,08 mm)  30.9 %  

Tipus de sòl  

Fins (< 0,08 mm)  44.4 %  

 

Des del punt de vista resistent es tracta d’uns materials no gaire densos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondeig  S5  

Assaig  MI2  

Mostra  KGB-26  

Fondària  3.00 m  

Classificació USCS  SC  

Cohesió estimada  9.81 KN/m2  

Angle fregament intern estimat  30º  

Densitat aparent estimada  21 KN/m3  

Resistència a compressió simple  268.71 KN/m2  

Mòdul elàstic estimat  30 MN/m2  

Coeficient de Poisson estimat  0.30  
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Els Límits d’Atterberg d’aquest material són: 

 

Sondeig  S5  

Assaig  MI2  

Mostra  KGB-26  

Fondària  3.00 m  

Límit líquid  31.2  

Límit plàstic  17.7  

Índex de plasticitat  13.5  

 

El potencial expansiu i l’índex de col·lapse d’aquest material és baix. 

 

Un segon nivell format per sorres amb una mica de llim de tonalitat groguenca, sorres 

amb força grava i amb una mica de llim de tonalitat marró, sorres amb força grava i 

amb força argila de tonalitat marró amb matisos groguencs i argiles amb indicis de 

sorra de tonalitat marró clara a partir dels 6.00-15.80 m de fondària en funció del punt 

en que ens situem de la parcel·la. La classificació d’aquests materials segons la 

classificació USCS és SP-SM, SM, SC o CL. 

 

Sondeig  S1  S3  S7  S7  

Assaig SPT  SPT3  SPT4  SPT2  SPT3  

Mostra  KGB-6  KGB-18  KGB-39  KGB-40  

Fondària  13.60 

m  

13.60 m  9.00 m  13.60 m  

Grava (> 2 

mm)  

1.4 %  40.3 %  38.9 %  0.7 %  

Sorra (2 - 

0,08 mm)  

87.6 %  42.2 %  40.2 %  5.2 %  

Tipus 

desòl  

Fins (< 0,08 

mm)  

11.1 %  17.5 %  20.9 %  94.1 %  

 

Des del punt de vista resistent es tracta d’uns materials densos i ferms: 

 

Sondeig  S1  S3  S7  S7  

Assaig SPT  SPT3  SPT4  SPT2  SPT3  

Mostra  KGB-6  KGB-18  KGB-39  KGB-40  

Fondària  13.60 m  13.60 m  9.00 m  13.60 m  

Classificació 

USCS  

SP-SM  SM  SC  CL  

     

Cohesió 

estimada 

14.71*  14.71*  14.71*  25.00*  
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(KN/m2)  

Angle freg. intern 

estimat  

33º*  33º*  33º*  30º*  

Densitat aparent 

estimada 

(KN/m3)  

21.00*  21.00*  21.00*  21.00*  

Mòdul elàstic 

estimat (MN/m2)  

70*  70*  70*  70*  

Coef. de Poisson 

estimat  

0.30*  0.30*  0.30*  0.30*  

Sondeig  S1  S3  S7  S7  

Assaig SPT  SPT3  SPT4  SPT2  SPT3  

 

Els Límits d’Atterberg d’aquest material són: 

 

Sondeig  S1  S3  S7  S7  

Assaig SPT  SPT3  SPT4  SPT2  SPT3  

Mostra  KGB-6  KGB-18  KGB-39  KGB-40  

Fondària  13.60 m  13.60 m  9.00 m  13.60 m  

Límit líquid  - 30.5  38.1  49.2  

Límit plàstic  - 23.3  24.7  27.2  

Índex de 

plasticitat  

NP  7.2  13.4  22.0  

 

El potencial expansiu d’aquest material és baix-nul i l’índex de col·lapse del mateix és 

baix. 

 

2.4.5. Agressivitat del terreny 

 

Els resultats de les anàlisis realitzades per determinar l’agressivitat del sòl vers el 

formigó són els següents: 

 

• Contingut qualitatiu de sulfats solubles en els sòls (UNE 103-202-95): 

 

Sondeig  S1  S1  S1  S2  S3  

Assaig SPT  MI1  MI3  SPT3  MI1  MI1  

Mostra  KGB-1  KGB-3  KGB-6  KGB-8  KGB-13  

Fondària  1.00 m  6.00 m  13.60 m  3.00 m  3.00 m  

Massa de 

sòl  

10.5700 g  10.8144 g  10.2129 g  10.7907 g  10.2649 g  

% SO3  Exempta  Exempta  Exempta  Exempta  Exempta  

% SO4  Exempta  Exempta  Exempta  Exempta  Exempta  
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mg/kg SO3  Exempta  Exempta  Exempta  Exempta  Exempta  

mg/kg SO4  Exempta  Exempta  Exempta  Exempta  Exempta  

 

Sondeig  S5  S6  S6  S6  S7  

Assaig SPT  MI1  MI1  MI2  MI4  SPT2  

Mostra  KGB-25  KGB-28  KGB-29  KGB-35  KGB-39  

Fondària  1.20 m  1.20 m  3.00 m  12.00 m  9.00 m  

Massa de 

sòl  

10.1407 g  10.4483 g  10.5532 g  10.3073 g  10.4007 g  

% SO3  Exempta  Exempta  Exempta  Exempta  Exempta  

% SO4  Exempta  Exempta  Exempta  Exempta  Exempta  

mg/kg SO3  Exempta  Exempta  Exempta  Exempta  Exempta  

mg/kg SO4  Exempta  Exempta  Exempta  Exempta  Exempta  

 

Així doncs, les mostres de sòl analitzades ens indiquen que el sòl no és agressiu vers 

el formigó. 

 

2.4.6. Expansivitat 

 

Els resultats de les anàlisis realitzades per determinar l’expansivitat del sòl són els 

següents: 

• Límits d’Atterberg (UNE 103-103-94) (UNE 103-104-93): 

 

Sondeig  S2  S6  S6  

Assaig SPT  MI1  MI1  MI2  

Mostra  KGB-8  KGB-28  KGB-29  

Fondària  3.00 m  1.20 m  3.00 m  

Límit líquid  35.3  23.1  33.1  

Límit plàstic  18.3  17.6  18.3  

Índex de plasticitat  17.0  5.5  14.8  

 

• Pressió d’inflament en edòmetre (UNE 103-602-96): 

 

Sondeig  S2  S6  S6  

Assaig SPT  MI1  MI1  MI2  

Mostra  KGB-8  KGB-28  KGB-29  

Fondària  3.00 m  1.20 m  3.00 m  

    

Pressió d’inflament (KN/m2)  9.81  24.52  19.61  

Inflament en descàrrega (%)  - 0.00  0.01  

 

 



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 

                                                                                           Annex 5. Geologia i geotècnia     

 

 -19-

El potencial expansiu d’aquest material és baix. 

 

2.5. Capacitat portant i fonamentació 

 

A partir de les dades dels assaigs donades en els apartats anteriors del present 

informe hem realitzat l’anàlisi necessària per a poder definir el comportament del 

terreny sota diversos supòsits de fonamentació. 

 

2.5.1. Cas de sabates aïllades 

 

Edifici nº1 

 

En el cas de sabates aïllades a 3.00 m de fondària sota la superfície sobre la que 

s’han portat a terme els assaigs la càrrega d’esfondrament bruta de càlcul és 324 

KN/m2. 

 

La pressió admissible de servei, un cop aplicat el factor de seguretat i tenint en compte 

la descàrrega litostàtica produïda per l’excavació del soterrani, per a un assentament 

de 14 mm és 149 kN/m2. Aquest és el màxim valor de càlcul de la resistència del 

terreny. 

 

Edifici nº2 

 

En el cas de sabates aïllades a 3.00 m de fondària sota la superfície sobre la que 

s’han portat a terme els assaigs la càrrega d’esfondrament bruta de càlcul és 324 

KN/m2. 

 

La pressió admissible de servei, un cop aplicat el factor de seguretat i tenint en compte 

la descàrrega litostàtica produïda per l’excavació del soterrani, per a un assentament 

de 14 mm és 150 kN/m2. Aquest és el màxim valor de càlcul de la resistència del 

terreny. 

 

Edifici nº3 

 

En el cas de sabates aïllades a 3.00 m de fondària sota la superfície sobre la que 

s’han portat a terme els assaigs la càrrega d’esfondrament bruta de càlcul és 199 

KN/m2. 

 

La pressió admissible de servei, un cop aplicat el factor de seguretat i tenint en compte 

la descàrrega litostàtica produïda per l’excavació del soterrani, per a un assentament 

de 10 mm és 107 kN/m2. Aquest és el màxim valor de càlcul de la resistència del 

terreny. 



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 

                                                                                           Annex 5. Geologia i geotècnia     

 

 -20-

 

Edifici nº4 

 

En el cas de sabates aïllades a 3.00 m de fondària sota la superfície sobre la que 

s’han portat a terme els assaigs la càrrega d’esfondrament bruta de càlcul és 324 

KN/m2. 

 

La pressió admissible de servei, un cop aplicat el factor de seguretat i tenint en compte 

la descàrrega litostàtica produïda per l’excavació del soterrani, per a un assentament 

de 14 mm és 150 kN/m2. Aquest és el màxim valor de càlcul de la resistència del 

terreny. 

 

2.5.2. Cas de sabates continues 

 

Edifici nº1 

 

En el cas de sabates contínues a 3.00 m de fondària sota la superfície sobre la que 

s’han portat a terme els assaigs la càrrega d’esfondrament bruta de càlcul és 324 

KN/m2. 

 

La pressió admissible de servei, un cop aplicat el factor de seguretat i tenint en compte 

la descàrrega litostàtica produïda per l’excavació del soterrani, per a un assentament 

de 14 mm és 149 kN/m2. Aquest és el màxim valor de càlcul de la resistència del 

terreny. 

 

Edifici nº2 

 

En el cas de sabates contínues a 3.00 m de fondària sota la superfície sobre la que 

s’han portat a terme els assaigs la càrrega d’esfondrament bruta de càlcul és 324 

KN/m2. 

 

La pressió admissible de servei, un cop aplicat el factor de seguretat i tenint en compte 

la descàrrega litostàtica produïda per l’excavació del soterrani, per a un assentament 

de 14 mm és 150 kN/m2. Aquest és el màxim valor de càlcul de la resistència del 

terreny. 

 

Edifici nº3 

 

En el cas de sabates contínues a 3.00 m de fondària sota la superfície sobre la que 

s’han portat a terme els assaigs la càrrega d’esfondrament bruta de càlcul és 199 

KN/m2. 
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La pressió admissible de servei, un cop aplicat el factor de seguretat i tenint en compte 

la descàrrega litostàtica produïda per l’excavació del soterrani, per a un assentament 

de 10 mm és 107 kN/m2. Aquest és el màxim valor de càlcul de la resistència del 

terreny. 

 

Edifici nº4 

 

En el cas de sabates contínues a 3.00 m de fondària sota la superfície sobre la que 

s’han portat a terme els assaigs la càrrega d’esfondrament bruta de càlcul és 324 

KN/m2. 

 

La pressió admissible de servei, un cop aplicat el factor de seguretat i tenint en compte 

la descàrrega litostàtica produïda per l’excavació del soterrani, per a un assentament 

de 14 mm és 150 kN/m2. Aquest és el màxim valor de càlcul de la resistència del 

terreny. 

 

2.5.3. Cas de llosa 

 

Edifici nº1 

 

En el cas d’una llosa a 3.00 m de fondària sota la superfície sobre la que s’han portat a 

terme els assaigs la càrrega d’esfondrament bruta de càlcul és 402 kN/m2. 

 

La pressió admissible bruta, un cop aplicat el factor de seguretat i tenint en compte la 

descàrrega litostàtica produïda per l’excavació del soterrani, és 134 kN/m2. 

 

La pressió admissible de servei per a un assentament de 46 mm és 70 kN/m2. 

 

Aquest és el màxim valor de càlcul de la resistència del terreny. 

 

El mòdul de balast per una llosa d’aquest tipus és de 30 MN/m3. 

 

Edifici nº2 

 

En el cas d’una llosa a 3.00 m de fondària sota la superfície sobre la que s’han portat a 

terme els assaigs la càrrega d’esfondrament bruta de càlcul és 406 kN/m2. 

 

La pressió admissible bruta, un cop aplicat el factor de seguretat i tenint en compte la 

descàrrega litostàtica produïda per l’excavació del soterrani, és 135 kN/m2. 

 

La pressió admissible de servei per a un assentament de 46 mm és 70 kN/m2. 

Aquest és el màxim valor de càlcul de la resistència del terreny. 
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El mòdul de balast per una llosa d’aquest tipus és de 30 MN/m3. 

 

Edifici nº3 

 

En el cas d’una llosa a 3.00 m de fondària sota la superfície sobre la que s’han portat a 

terme els assaigs la càrrega d’esfondrament bruta de càlcul és 291 kN/m2. 

 

La pressió admissible bruta, un cop aplicat el factor de seguretat i tenint en compte la 

descàrrega litostàtica produïda per l’excavació del soterrani, és 97 kN/m2. 

 

La pressió admissible de servei per a un assentament de 46 mm és 70 kN/m2. 

Aquest és el màxim valor de càlcul de la resistència del terreny. 

 

El mòdul de balast per una llosa d’aquest tipus és de 30 MN/m3. 

 

Edifici nº4 

 

En el cas d’una llosa a 3.00 m de fondària sota la superfície sobre la que s’han portat a 

terme els assaigs la càrrega d’esfondrament bruta de càlcul és 515 kN/m2. 

 

La pressió admissible bruta, un cop aplicat el factor de seguretat i tenint en compte la 

descàrrega litostàtica produïda per l’excavació del soterrani, és 171 kN/m2. 

 

La pressió admissible de servei per a un assentament de 46 mm és 70 kN/m2. 

Aquest és el màxim valor de càlcul de la resistència del terreny. 

 

El mòdul de balast per una llosa d’aquest tipus és de 30 MN/m3. 

 

2.5.4. Observacions 

 

A l’hora de realitzar l’excavació dels soterranis dels edificis nº2 i nº4 cal anar en 

compte de no tocar el substrat terciari existent a la zona, ja que això podria provocar 

assentaments diferencials a l’estructura. 

 

En cas de que aflori aquest substrat en algun punt de la fonamentació caldrà recolzar 

tota la fonamentació sobre el mateix material. 

 

Aquest fet comportaria la necessitat de variar la fonamentació superficial per una de 

profunda. 
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2.6. Ripabilitat i estabilitat de les excavacions 

 

2.6.1. Excavabilitat 

 

La naturalesa del terreny i els assaigs de penetració realitzats ens indiquen que ens 

trobem davant d’un terreny excavable mitjançant retro-excavadora mixta. 

 

2.6.2. Estabilitat dels talussos durant les excavacions 

 

Degut a que la parcel·la estudiada quedaran talussos oberts durant el moviment de 

terres s’ha realitzat l’estudi d’estabilitat dels mateixos. 

 

El càlcul de l’alçada màxima d’un talús vertical es realitza mitjançant la fórmula 

resumida de Taylor: 

 

H’c = (2/3) Hc 

 

On, 

 

Hc = (C/γ) Ns 

 

Els paràmetres que intervenen en la fórmula de Taylor són: 

 

H’c = alçada màxima del talús vertical en cm. 

Hc = alçada crítica del talús en cm. 

C = cohesió en Kg/cm2. 

γ = densitat aparent del terreny en Kg/cm3. 

Ns = factor d’estabilitat del talús. 

 

Ns és un factor que depèn de l’angle de fregament intern i varia entre 3.85 per casos 

molt desfavorables i 12.00 (Taylor, 1937). En aquest cas concret el valor adoptat serà 

de 3.85. 

 

Els valors utilitzats per realitzar els càlculs són els següents: 

 

Sondeig  S1  S5  S6  

Assaig SPT  MI1  MI1  MI1  

Mostra  KGB-1  KGB-25  KGB-28  

Fondària  1.00 m  1.20 m  1.20 m  

Cohesió  37.27 KN/m2
  53.94 KN/m2

  22.56 KN/m2  

Angle fregament intern  32.64º  39.49º  31.11º  

Densitat aparent 20.99 KN/m3 21.28 KN/m3 20.59 KN/m3 
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Un cop realitzats els càlculs s’obté que l’alçada crítica del talús vertical estable és de 

4.22 m. 

 

Es recomana que els talussos que hagin de romandre verticals no sobrepassin els 

2.81 m. Si els talussos han de quedar desprotegits, o superen aquesta alçada, se’ls 

donarà un angle de 65° respecte a l’horitzontal. 

 

2.7. Conclusions 

 

Donades les dades que es donen als apartats anteriors podem concloure que: 

 

• La parcel·la estudiada es situa sobre materials detrítics de la Depressió de la Selva. 

 

• A la parcel·la podem diferenciar: 

 

• Un primer nivell format majoritàriament per argiles amb quantitats variables de sorra i 

grava (Classificació USCS: ML-CL i CL). 

 

• Un segon nivell format majoritàriament per sorres amb quantitats variables de llim, 

argila i grava (Classificació USCS: SP-SM, SM, SC i CL). 

 

• El valor de l’acceleració bàsica de la gravetat ab és 0.08 g. 

 

• En el cas de sabates a 3.00 m de fondària la pressió vertical admissible de servei del 

terreny a partir del càlcul empíric és de 149, 150, 107 i 150 KN/m2 per als edificis nº1, 

2, 3 i 4 respectivament, amb uns assentaments admissibles estimats inferiors a 25 

mm. 

 

• En el cas de llosa a 3.00 m de fondària la pressió vertical admissible de servei del 

terreny a partir del càlcul empíric és de 70 KN/m2 amb uns assentaments estimats de 

46 mm. El mòdul de balast per una llosa d’aquest tipus és de 30 MN/m3.  

 

• Durant la realització dels assaigs no s’ha trobat el nivell freàtic. 

 

• El potencial expansiu i l’índex de col·lapse del terreny és baix. 

 

• El sòl no és agressiu vers el formigó. 

 

Meritxell Torrent Boet 

  Autora del projecte 

                             Barcelona, 28 de Març del 2011 
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3. DEFINICIÓ DEL TIPUS D’ESPLANADA 
 

Un cop vist l’estudi geotècnic s’ha realitzat un estudi per definir el sòl de la zona 

segons l’apartat 330 de terraplens de la PG-3. 

 

L’estudi geotècnic presentat anteriorment segons les característiques de les diferents 

mostres donades s’ha trobat dos tipus de sòl. La major part del sòl és tracta de sòl 

tolerable però hi ha uns punts, que s’excava fins a una fondària de 13,6 metres que 

indiquen un tipus de sòl adequat. 

 

Com que el terreny no té unes característiques constants en profunditat, com es pot 

observar a l’annex 3, i al no tractar-se exactament de la zona per on passa el vial, com 

a mesura de seguretat s’ha decidit considerar que tot el terreny és tolerable. En el cas 

que l’estudi geotècnic fos exactament a la zona on passa el vial, al tenir un sòl adequat 

a una fondària de 13,6 metres, les seccions que es trobessin a aquesta fondària o a 

més haurien d’assolir una secció diferent ja que el tipus de sòl que es tindria seria un 

sòl adequat. 

 

D’aquesta manera es pot concloure que no compleix amb cap tipus d’esplanada per 

ser un sòl tolerable, per aquest motiu, s’inclouen les següents recomanacions pels tres 

tipus d’esplanada possible. 

 

A efectes de prescripcions tècniques donades en l’article 330 del “Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)”, 

podem considerar el traçat dels vials com a sòls tolerables. Caldrà sobreposar 

materials més seleccionats i amb gruix suficient per donar una correcta esplanada i 

dels quals donem les següents recomanacions: 

 

Per assolir una esplanada tipus E1 es defineixen una sèrie de possibilitats en funció 

del material que es vulgui utilitzar i la cota de rasant prevista: 

 

TIPUS DE SÒL 

SUBJACENT 

 

ESPLANADA TIPUS E1 Ev >= 60MPa 

1) 45 cm. DE SÒL SELECCIONAT TIPUS 2 (CBR >10) 

2) 60 cm. DE SÒL ADEQUAT 

 

SÒL TOLERABLE 

(>100 cm.) 

3) 25 cm. DE SÒL ESTABILITZAT TIPUS 1 (CAL O 

CIMENT) 
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Per assolir una esplanada tipus E2 es defineixen una sèrie de possibilitats en funció 

del material que es vulgui utilitzar i la cota  de rasant prevista: 

 

TIPUS DE SÒL 

SUBJACENT 

 

ESPLANADA TIPUS E2 Ev >= 120MPa 

1) 75 cm. DE SÒL SELECCIONAT TIPUS 2 (CBR >10) 

2) 40 cm. DE SÒL SELECCIONAT TIPUS 2 (CBR >10) 

                                  + 

                50 cm. DE SÒL ADEQUAT 

3) 25 cm. DE SÒL ESTABILITZAT TIPUS 2 (CAL O CIMENT) 

                                   + 

25 cm. DE SÒL ESTABILITZAT TIPUS 1 (CAL O CIMENT) 

 

 

SÒL TOLERABLE 

(>100 cm.) 1) 75 cm. 

DE SÒL 

SELECCIONAT 

TIPUS 2 (CBR >10) 

4) 25 cm. DE SÒL SELECCIONAT TIPUS 3 ( CBR>20) 

                                   + 

25 cm. DE SÓL ESTABILITZAT TIPUS 1 (CAL O CIMENT) 

 

Per assolir una esplanada tipus E3 es defineixen una sèrie de possibilitats en funció 

del material que es vulgui utilitzar i la cota de rasant prevista: 

 

TIPUS DE SÒL 

SUBJACENT 

ESPLANADA TIPUS E3 Ev >= 300MPa 

1) 30 cm. DE SÒL ESTABILITZAT TIPUS 3 (CIMENT) 

                                    + 

30 cm. DE SÒL SELECCIONAT TIPUS 2 (CBR>10) 

 

SÒL TOLERABLE 

(>100 cm.) 

2) 30 cm. DE SÒL ESTABILITZAT TIPUS 3 (CIMENT) 

                                   + 

                 50 cm. DE SÒL ADEQUAT 

 

*Pel tipus de material (sòl tolerable) que tenim en aquesta zona, el tipus d’estabilització 

3, es podria fer amb la gran majoria de sòl però segons l’estudi geotècnic hi ha parts 

que el sòl no podria utilitzar-se sol, en el cas d’haver de fer una estabilització de tipus 3 

amb el sòl que no compleix, s’ha de barrejar aquest material amb algun tipus de grava.  
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ANNEX 1 TAULES UTILITZADES PER FER L’ESTUDI GEOTÈCNIC 
 

 

Taula 1. Classificació dels sòls segons el Sistema Unificat de Sòls USCS. 

 

 

 

 

Grups Principals  Símbol  Descripció  

GW  

Graves ben graduades o 

barreges amb sorres, 

amb pocs fins o sense  
Graves netes  

GP  

Graves mal graduades o 

barreges amb sorres 

amb pocs fins o sense  

GM  
Graves llimoses. 

Barreges grava-sorra-llim 

Graves i sòls de 

graves (menys 

del 50% de la 

fracció grossa 

passa pel tamís 

5 UNE)  

Graves amb fins 

(més del 12% de 

fins)  

GC  

Graves argiloses. 

Barreges grava-sorra-

argila  

SW  

Sorres ben graduades. 

Sorres amb graves, amb 

pocs fins o sense  
Sorres netes  

SP  

Sorres mal graduades. 

Sorres amb grava, amb 

pocs fins o sense  

SM  Sorres llimoses  

Sòls de gra gruix 

(més del 50% 

del material 

queda retingut al 

tamís 0.08 UNE)  

Sorres i sòls 

sorrencs (més 

del 50% de la 

fracció grossa 

passa pel tamís 

5 UNE)  
Sorres amb fins 

(més del 12% de 

fins)  
SC  Sorres argiloses  

ML  

Llims inorgànics i sorres 

molt fines. Sorres fines 

llimoses o argiloses  

CL  
Argiles inorgàniques de 

baixa-mitjana plasticitat  

Llims i argiles (límit líquid menor de 

50)  

OL  

Llims orgànics i argiles 

llimoses orgàniques poc 

plàstiques  

MH  
Llims inorgànics. Llims 

plàstics  

CH  
Argiles inorgàniques molt 

plàstiques  

Sòls de gra fi 

(més del 50% 

del material 

passa pel tamís 

0.08 UNE)  

Llims i argiles (límit líquid major de 

50)  

OH  
Argiles i llims orgànics de 

plasticitat mitjana-alta  

Sòls orgànics (molt compressibles fàcilment 

identificables i de colors generalment negre-gris)  
PT  

Turbes i sòls molt 

orgànics  
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Taula D.3. Consistència de les argiles  

Classificació  Resistència a compressió simple qu 

(kPa)  

Molt tova  0 - 25  

Tova  25 - 50  

Mitjana  50 - 100  

Ferma  100 - 200  

Molt ferma  200 - 400  

Dura  > 400  

 

Taula 2. Consistència de les argiles segons el CTE. 

 

 

La cohesió s’expressa en t/m2 .  

Taula 3. Valors típics de cohesió i angle de fregament intern de sòls plàstics. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 4. Compacitat de les sorres segons el CTE. 

 

 

 

 

 

 

Tipus de sòl   Molt tova Tova  Mitjà  Dura  Molt 

Dura  

C  0  0.5  1.0  1.5  2.0  
Llims  

φ  15  19  22  24  28  

C  0  1.0  1.5  2.0  2.5  
Llims argilosos  

φ  12  15  19  22  26  

C  0  1.5  2.0  2.5  3.0  Argiles amb Ll < 

50  φ  8  12  17  20  24  

C  0  2.0  2.5  3.0  4.0  Argiles amb Ll > 

50  φ  4  9  14  17  20  

Taula D.2. Compacitat de les sorres  

Classificació  Índex SPT  

Molt fluixa  < 4  

Fluixa  4 - 10  

Mitjana  11 - 30  

Densa  31 - 50  

Molt densa  > 50  
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Tipus de sòl   Molt fluix  Fluix  Mitjà  Dens  Molt 

Dens  

Graves i sorres  C  0  0.5  1.0  1.5  2.5  

limo-argiloses  φ  23  25  27  30  32  

Graves i sorres  C  0  1.0  2.0  3.0  4.0  

molt limo-

argiloses  

φ  20  22  24  27  29  

La cohesió s’expressa en t/m2 .  

 

Taula 5. Valors típics de cohesió i angle de fregament intern de sòls granulars amb fins 

plàstics. 

 

Taula D.26. Valors orientatius de densitats en sòls  

 

Tipus de sòls  γsat (KN/m3)  γd (KN/m3)  

Grava  20-22  15-17  

Sorra  18-20  13-16  

Llim  18-20  14-18  

Argila  16-22  14-21  

 

Taula 6. Valors orientatius de densitats en sòls segons el CTE. 
 

Taula D.27 Propietats bàsiques dels sòls  

Tipus de sòls  Pes esp. aparent (KN/m3)  Angle de freg. intern  

Grava  19-22  34º-45º  

Sorra  17-20  30º-36º  

Llim  17-20  25º-32º  

Argila  15-22  16º-28º  

Sòl vegetal  17  25º  

Terraplè  17  30º  

Pedraplè  18  40º  

 

Taula 7. Propietats bàsiques dels sòls naturals i dels rebliments segons el CTE 

 

 



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 

                                                                                           Annex 5. Geologia i geotècnia     

 

  

 
Taula 8. Correlació entre els assaigs SPT i CPT amb l’angle de fregament intern 

efectiu en sòls granulars segons el CTE (Figura D.1). 

 

Taula D.23. Valors orientatius de NSPT, resistència a C.S. i mòdul elàstic en sòls.  

Tipus de sòl  NSPT  qu (KN/m2)  E(MN/m2)  

Sòls fluixos o molt fluixos  <10  0-80  <8  

Sòls fluixos o tous  10-25  80-150  8-40  

Sòls mitjans  25-50  150-300  40-100  

Sòls compactes o dusos  50-rebuig  300-500  100-500  

Roques toves  rebuig  500-5000  500-8000  

Roques dures  rebuig  5000-40000  8000-15000  

Roques molt dures  rebuig  >40000  >15000  

 

Taula 9. Valors orientatius de NSPT, resistència a compressió simple i mòdul elàstic 

en sòls segons el CTE 

 

Taula D.24. Valors orientatius del coeficient de Poisson  

Tipus de sòl  Coeficient de Poisson  

Argiles toves normalment consolidades  0.40  

Argiles mitjanes  0.30  

Argiles dures i preconsolidades  0.15  

Sorres i sòls granulars  0.30  

 

Taula 10. Valors orientatius del coeficient de Poisson segons el CTE. 
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Expansivitat  Baixa  Mitjana  Alta  Molt alta  

Índex de plasticitat  < 18  15 – 28  25 – 40  > 35  

Límit líquid  < 30  30 – 60  40 – 60  > 60  

% tamís nº200 ASTM  > 30  30 – 60  60 – 95  > 95  

Lambe (CPV)  0 – 2  2 – 4  4 – 6  6 - 12  

W/Wl  > 0.55  0.55 – 0.37  0.37 – 0.25  < 0.25  

W/Wp  > 1.0  1.0 – 0.8  0.8 – 0.6  < 0.6  

Pressió màx. infla. (kg/cm2)  < 0.3  0.3 – 1.2  1.2 – 3.0  > 3.0  

Infla. probable superf. (cm)  0 – 1  1 – 3  3 – 7  > 7  

% Inflament probable  < 1  1.5  3 – 10  > 10  

 

Taula 11. Criteris per avaluar el potencial expansiu. 

 

Grau de col·lapse  Pes específic sec (KN/m3)  Potencial de col·lapse 

Baix  >14.0  <0.25  

Baix a mitjà  12.0-14.0  0.25-1.0  

Mitjà a alt  10.0-12.0  1.0-5.0  

Alt a molt alt  <10.0  >5.0  

 

Taula 12. Criteris per avaluar el potencial de col·lapse. 
 

Tipus d’exposició  

Qa  Qb  Qc  
Tipus de mitja 

agressiu  
Paràmetres  

Atac feble  Atac mitjà  Atac fort  

Grau d’acidesa  

Baumann-

Gully  

 

> 20  

 

- 

 

- 

 

 

Sòl  

Ió sulfat  

(mg SO4 2-/Kg  

sòl sec)  

 

2.000 – 3.000  

 

3.000 – 12.000 

 

> 12.000  

 

Taula 13. Classificació de l’agressivitat química segons EHE. 

 

Taula D.29. Valors orientatius del coeficient de balast, K30  

Tipus de sòl  K30 (MN/m3)  

Argila tova  15-30  

Argila mitja  30-60  

Argila dura  60-200  

Llim  15-45  

Sorra fluixa  10-30  

Sorra mitja  30-90  

Sorra compacta  90-200  
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Grava sorrenca fluixa  70-120  

Grava sorrenca compacta  120-300  

Margues argiloses  200-400  

Roques una mica alterades  300-5000  

Roques sanes  >5000  

 

Taula 14. Valors orientatius del coeficient de balast (K30) segons el CTE. 
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ANNEX 2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 
Foto 1. Vista de la parcel·la    Foto 2. Vista de la parcel·la 

 

 
Foto 3. Vista de la parcel·la    Foto 4. Situació del sondeig S1 

 

 

 
Foto 5. Situació del sondeig S2          Foto 6. Situació del sondeig S3 
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Foto 7. Situació del sondeig S4   Foto 8. Situació del sondeig S5  

 

 
 

Foto 9. Situació del sondeig S6   Foto 10. Situació del sondeig S7 

 

 

 

 
Foto 11. Situació de l’assaig P1   Foto 12. Situació de l’assaig P2 
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Foto 13. Situació de l’assaig P3   Foto 14. Situació de l’assaig P4 

 

 
Foto 15. Situació de l’assaig P5   Foto 16. Situació de l’assaig P6 

 

 

 
Foto 17. Situació de l’assaig P7   Foto 18. Situació de l’assaig P8 
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Foto 19. Testimoni de sondeig S5        Foto 20. Testimoni de sondeig del S6 

(SC1) de 0.00 a 3.00 m de fondària        (SC2) de 0.00 a 3.00 m de fondària 

 

 
Foto 21. Testimoni de sondeig del S6       Foto 22. Testimoni de sondeig del S6 

(SC2) de 3.00 a 6.00 m de fondària        (SC2) de 6.00 a 9.00 m de fondària 

 

 

 

 
Foto 23. Testimoni de sondeig del S6     Foto 24. Testimoni de sondeig del S6 

(SC2) de 9.00 a 12.00 m de fondària     (SC2) de 12.00 a 15.00 m de fondària 
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ANNEX 3. SITUACIÓ DELS ASSAIGS I VALORS OBTINGUTS 
 

 

 

 

 

Figura 1. Situació dels punts d’assaig 
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H P1 SH1 P2 SH2 P3 SC5-SH7 P4 P5 SH4 P6 SC6 P7 SH3 P8 H
0.20 8 10 14 12 17 14 20 12 0.20
0.40 14 21 17 11 13 17 23 12 0.40
0.60 9 18 14 7 7 13 21 9 0.60
0.80 6 ML-CL 18 14 CL 5 6 9 ML-CL 22 9 0.80
1.00 6 6/6/6/7 22 14 7/11/13/17 4 4 7 4/4/6/6 22 10 1.00
1.20 7 21 13 5 3 6 22 9 1.20
1.40 6 20 11 5 4 5 23 9 1.40
1.60 5 24 7 6 5 5 21 9 1.60
1.80 5 15 6 5 6 5 14 8 1.80
2.00 5 12 4 4 7 7 21 6 2.00
2.20 7 14 3 3 7 8 14 4 2.20
2.40 11 12 4 5 5 9 11 3 2.40
2.60 8 11 3 6 6 10 9 2 2.60
2.80 8 CL 5 CL 3 SC 6 4 CL 6 CL 7 CL 3 2.80
3.00 5 6/6/7/7 3 5/5/6/5 3 7/8/12/15 8 4 4/6/8/8 6 4/4/6/6 7 5/5/5/8 5 3.00
3.20 6 1.67 Kg/cm2 4 0.92 Kg/cm2 4 2.74 Kg/cm2 12 5 1.87 Kg/cm2 4 1.45 Kg/cm2 6 1.30 Kg/cm2 3 3.20
3.40 4 2 5 13 5 3 5 8 3.40
3.60 3 3 6 7 R 11 5 6 3 8 4 9 3 3.60
3.80 3 2 6 bolo 12 6 2 3 5 3.80
4.00 3 2 4 12 7 1 3 6 4.00
4.20 2 1 3 12 8 2 3 8 4.20
4.40 3 3 3 10 10 2 3 7 4.40
4.60 3 6 3 10 9 2 3 5 4.60
4.80 5 6 5 9 9 2 4 2 4.80
5.00 6 4 6 8 8 3 4 2 5.00
5.20 6 3 5 7 8 5 7 2 5.20
5.40 5 2 5 7 5 7 10 4 5.40
5.60 3 1 6 16 6 7 10 5 5.60
5.80 4 CL 2 12 14 6 6 ML-CL 7 CL 7 5.80
6.00 5 4/8/12/12 4 13 18 9 16 12 10 5 3/2/2/3 5 3/6/16/16 10 6.00
6.20 6 1.71 Kg/cm2 6 10 35 14 5 0.54 Kg/cm2 4 3.23 Kg/cm2 11 6.20
6.40 6 9 11 28 11 5 3 14 6.40
6.60 11 16 11 13 19 19 6 4 3 19 12 6.60
6.80 11 12 10 46 18 7 3 13 6.80
7.00 11 12 9 48 19 9 4 13 7.00
7.20 10 11 10 50 6 11 6 12 7.20
7.40 10 11 8 37 15 12 8 12 7.40
7.60 11 11 9 33 19 11 12 15 7.60
7.80 12 11 8 31 18 10 14 14 7.80
8.00 12 10 7 28 31 9 15 10 8.00
8.20 13 10 6 27 53 10 15 7 8.20
8.40 10 9 5 58 40 10 15 6 8.40
8.60 12 10 6 48 13 11 14 6 8.60
8.80 11 9 6 SC 46 13 9 14 CL 6 8.80
9.00 10 10 8 9 5 23 R 28 9 10 4 13 8 6 9.00
9.20 9 7 5 8 10 14 5 9.20
9.40 5 5 4 7 10 15 3 9.40
9.60 5 4 4 5 9 15 5 9.60
9.80 4 4 4 4 10 15 4 9.80

10.00 3 4 4 5 10 15 5 10.00
10.20 3 4 4 5 9 15 4 10.20
10.40 4 4 3 4 7 19 6 10.40
10.60 3 4 4 3 7 19 6 10.60
10.80 4 4 3 3 6 24 5 10.80
11.00 4 6 6 4 6 30 3 11.00
11.20 5 4 5 4 5 21 4 11.20
11.40 4 5 4 4 5 14 4 11.40
11.60 4 3 3 4 7 14 5 11.60
11.80 4 5 4 5 6 ML 15 7 11.80
12.00 3 5 6 5 6 6 6/6/7/8 16 11 12.00
12.20 4 5 7 8 5 0.74 Kg/cm2 17 13 12.20
12.40 2 3 7 10 5 16 14 12.40
12.60 3 7 10 12 5 15 16 10 12.60
12.80 3 10 13 21 6 16 10 12.80
13.00 2 12 12 26 5 17 10 13.00
13.20 1 16 13 60 4 19 13 13.20
13.40 1 SP-SM 19 17 CL 19 6 18 SM 16 13.40
13.60 0 14 19 16 32 14 14 6 19 44 15 13.60
13.80 0 14 14 21 6 19 18 13.80
14.00 5 20 15 9 6 20 25 14.00
14.20 27 48 6 31 6 19 17 14.20
14.40 10 39 13 14 11 20 16 14.40
14.60 11 14 15 10 16 19 17 14.60
14.80 17 30 17 56 17 21 18 14.80
15.00 10 38 14 80 18 R 22 15 15.00
15.20 18 26 18 99 17 22 15 15.20
15.40 16 32 15 R 11 22 14 15.40
15.60 8 28 35 13 21 17 15.60
15.80 12 59 21 10 22 16 15.80
16.00 15 R 23 21 21 14 16.00
16.20 20 33 13 22 12 16.20
16.40 17 27 28 20 13 16.40
16.60 19 16 42 23 16 16.60
16.80 21 16 17 22 14 16.80
17.00 38 19 16 21 16 17.00
17.20 45 31 14 22 30 17.20
17.40 29 22 23 20 53 17.40
17.60 39 19 42 21 96 17.60
17.80 28 14 17 21 R 17.80
18.00 33 25 36 22 18.00
18.20 57 20 50 22 18.20
18.40 R 15 46 20 18.40
18.60 21 42 22 18.60
18.80 23 38 29 18.80
19.00 26 55 27 19.00
19.20 24 35 24 19.20
19.40 36 30 23 19.40
19.60 30 44 23 19.60
19.80 21 30 25 19.80
20.00 24 18 25 20.00
20.20 21 45 32 20.20
20.40 20 95 27 20.40
20.60 17 R 25 20.60
20.80 29 21 20.80
21.00 23 23 21.00
21.20 21 30 21.20

Figura 5. Valors obtinguts en els diferents assaigs realitzats.
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H P1 SH1 P2 SH2 P3 SC5-SH7 P4 P5 SH4 P6 SC6 P7 SH3 P8 H
0.20 8 10 14 12 17 14 20 12 0.20
0.40 14 21 17 11 13 17 23 12 0.40
0.60 9 18 14 7 7 13 21 9 0.60
0.80 6 ML-CL 18 14 CL 5 6 9 ML-CL 22 9 0.80
1.00 6 6/6/6/7 22 14 7/11/13/17 4 4 7 4/4/6/6 22 10 1.00
1.20 7 21 13 5 3 6 22 9 1.20
1.40 6 20 11 5 4 5 23 9 1.40
1.60 5 24 7 6 5 5 21 9 1.60
1.80 5 15 6 5 6 5 14 8 1.80
2.00 5 12 4 4 7 7 21 6 2.00
2.20 7 14 3 3 7 8 14 4 2.20
2.40 11 12 4 5 5 9 11 3 2.40
2.60 8 11 3 6 6 10 9 2 2.60
2.80 8 CL 5 CL 3 SC 6 4 CL 6 CL 7 CL 3 2.80
3.00 5 6/6/7/7 3 5/5/6/5 3 7/8/12/15 8 4 4/6/8/8 6 4/4/6/6 7 5/5/5/8 5 3.00
3.20 6 1.67 Kg/cm2 4 0.92 Kg/cm2 4 2.74 Kg/cm2 12 5 1.87 Kg/cm2 4 1.45 Kg/cm2 6 1.30 Kg/cm2 3 3.20
3.40 4 2 5 13 5 3 5 8 3.40
3.60 3 3 6 7 R 11 5 6 3 8 4 9 3 3.60
3.80 3 2 6 bolo 12 6 2 3 5 3.80
4.00 3 2 4 12 7 1 3 6 4.00
4.20 2 1 3 12 8 2 3 8 4.20
4.40 3 3 3 10 10 2 3 7 4.40
4.60 3 6 3 10 9 2 3 5 4.60
4.80 5 6 5 9 9 2 4 2 4.80
5.00 6 4 6 8 8 3 4 2 5.00
5.20 6 3 5 7 8 5 7 2 5.20
5.40 5 2 5 7 5 7 10 4 5.40
5.60 3 1 6 16 6 7 10 5 5.60
5.80 4 CL 2 12 14 6 6 ML-CL 7 CL 7 5.80
6.00 5 4/8/12/12 4 13 18 9 16 12 10 5 3/2/2/3 5 3/6/16/16 10 6.00
6.20 6 1.71 Kg/cm2 6 10 35 14 5 0.54 Kg/cm2 4 3.23 Kg/cm2 11 6.20
6.40 6 9 11 28 11 5 3 14 6.40
6.60 11 16 11 13 19 19 6 4 3 19 12 6.60
6.80 11 12 10 46 18 7 3 13 6.80
7.00 11 12 9 48 19 9 4 13 7.00
7.20 10 11 10 50 6 11 6 12 7.20
7.40 10 11 8 37 15 12 8 12 7.40
7.60 11 11 9 33 19 11 12 15 7.60
7.80 12 11 8 31 18 10 14 14 7.80
8.00 12 10 7 28 31 9 15 10 8.00
8.20 13 10 6 27 53 10 15 7 8.20
8.40 10 9 5 58 40 10 15 6 8.40
8.60 12 10 6 48 13 11 14 6 8.60
8.80 11 9 6 SC 46 13 9 14 CL 6 8.80
9.00 10 10 8 9 5 23 R 28 9 10 4 13 8 6 9.00
9.20 9 7 5 8 10 14 5 9.20
9.40 5 5 4 7 10 15 3 9.40
9.60 5 4 4 5 9 15 5 9.60
9.80 4 4 4 4 10 15 4 9.80
10.00 3 4 4 5 10 15 5 10.00
10.20 3 4 4 5 9 15 4 10.20
10.40 4 4 3 4 7 19 6 10.40
10.60 3 4 4 3 7 19 6 10.60
10.80 4 4 3 3 6 24 5 10.80
11.00 4 6 6 4 6 30 3 11.00
11.20 5 4 5 4 5 21 4 11.20
11.40 4 5 4 4 5 14 4 11.40
11.60 4 3 3 4 7 14 5 11.60
11.80 4 5 4 5 6 ML 15 7 11.80
12.00 3 5 6 5 6 6 6/6/7/8 16 11 12.00
12.20 4 5 7 8 5 0.74 Kg/cm2 17 13 12.20
12.40 2 3 7 10 5 16 14 12.40
12.60 3 7 10 12 5 15 16 10 12.60
12.80 3 10 13 21 6 16 10 12.80
13.00 2 12 12 26 5 17 10 13.00
13.20 1 16 13 60 4 19 13 13.20
13.40 1 SP-SM 19 17 CL 19 6 18 SM 16 13.40
13.60 0 14 19 16 32 14 14 6 19 44 15 13.60
13.80 0 14 14 21 6 19 18 13.80
14.00 5 20 15 9 6 20 25 14.00
14.20 27 48 6 31 6 19 17 14.20
14.40 10 39 13 14 11 20 16 14.40
14.60 11 14 15 10 16 19 17 14.60
14.80 17 30 17 56 17 21 18 14.80
15.00 10 38 14 80 18 R 22 15 15.00
15.20 18 26 18 99 17 22 15 15.20
15.40 16 32 15 R 11 22 14 15.40
15.60 8 28 35 13 21 17 15.60
15.80 12 59 21 10 22 16 15.80
16.00 15 R 23 21 21 14 16.00
16.20 20 33 13 22 12 16.20
16.40 17 27 28 20 13 16.40
16.60 19 16 42 23 16 16.60
16.80 21 16 17 22 14 16.80
17.00 38 19 16 21 16 17.00
17.20 45 31 14 22 30 17.20
17.40 29 22 23 20 53 17.40
17.60 39 19 42 21 96 17.60
17.80 28 14 17 21 R 17.80
18.00 33 25 36 22 18.00
18.20 57 20 50 22 18.20
18.40 R 15 46 20 18.40
18.60 21 42 22 18.60
18.80 23 38 29 18.80
19.00 26 55 27 19.00
19.20 24 35 24 19.20
19.40 36 30 23 19.40
19.60 30 44 23 19.60
19.80 21 30 25 19.80
20.00 24 18 25 20.00
20.20 21 45 32 20.20
20.40 20 95 27 20.40
20.60 17 R 25 20.60
20.80 29 21 20.80
21.00 23 23 21.00
21.20 21 30 21.20

Figura 6. Valors obtinguts en els diferents assaigs realitzats i nivells litològics descrits en l'informe.
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1. INTRODUCCIÓ 
 

L’objectiu del present annex és dimensionar el drenatge pel cabal de les aigües 

pluvials a la conca del terme municipal de Sant Gregori. Així doncs es mirarà de 

determinar tant el cabal longitudinal com el transversal si és necessari. 

 

El que es farà doncs és primerament un estudi del clima de la zona seguit de la 

determinació de les precipitacions màximes anuals i finalment es procedirà a 

determinar els coeficients d’escorrentia de les conques, assignar la precipitació a les 

conques i determinar els cabals. 

 

Tot això s’ha fet amb l’ajuda del catàleg de Máximas lluvias diarias en la España 

Peninsular, del ministeri de foment, de la guia tècnica de Recomanacions tècniques 

per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local, de l’ACA i de la instrucció 5.2 IC Drenatge 

superficial.  

 

2. CLIMATOLOGIA 
 

El poble de Sant Gregori es troba dins la comarca del gironès la qual té un clima 

Mediterrani Prelitoral Nord degut a que es troba gairebé a la costa però alhora cap al 

Nord de Catalunya. La precipitació mitjana anual augmenta en sentit sud est a nord 

oest, registrant-se des de valors de 650 mm fins a les precipitacions més abundants al 

voltant dels 1000 mm a l’extrem nord occidental. La màxima precipitació es dóna a la 

primavera i a la tardor, i només el mes de juliol és àrid. Termomèticament els hiverns 

són moderats i els estius són calorosos. El període lliure de glaçades va del maig al 

setembre. 

 

Del Gironès, Sant Gregori es situa al nord oest, per tant que el clima no és tant calorós 

com es pot trobar més en pobles propers a la costa al igual que hi plou més també. 

 

3. HIDROLOGIA 
 

És d’especial interès conèixer quina és la precipitació per la qual haurem de 

dimensionar el drenatge. 

 

Ja que s’han trobat dades pluvials però eren molt escases s’ha decidit agafar les 

dades que es troben al llibre Máximas lluvias diarias en la España Peninsular. 
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3.1. Precipitació de disseny 

 

Per determinar la precipitació de disseny serà necessari estudiar les precipitacions 

màximes i els cabals màxims per períodes de retorn de 10, 25, 100 i 500 anys. 

 

Així doncs el càlcul dels quantils es planteja a partir de la utilització dels mapes que 

figuren a l’annex 1 del llibre anteriorment anomenat, on es representen, per l’Espanya 

peninsular, els valors del coeficient de variació C v i del valor mig P de la màxima 

precipitació diària anual. 

 

El procés operatiu d’obtenció dels quantils per diferents períodes de retorn a partir 

d’aquests mapes és la següent: 

 

- Localització en els plànols del punt geogràfic desitjat. 

 

- Estimació mitjançant les isolínies representades del coeficient de variació C v i 

del valor mig P de la màxima precipitació diària anual. 

 

- Pel període de retorn desitjat T R  i el valor C v , obtenció del quantil regional Y t , 

altrament denominat factor d’amplificació K T , mitjançant la taula de factors 

d’amplificació. 

 

- Realitzar el producte del factor d’amplificació i el valor mig de manera que 

s’obté X T , que és el quantil local o també denominat P d . 

 

 

 

Imatge 1. Mapa per trobar C v i P i situació de Sant Gregori 
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Els valors aproximats que s’obtenen d’aquest mapa són en quan el coeficient de 

variació C v = 0,45 i del valor mig de la màxima precipitació diària anual P = 0,85 

mm/dia. 

 

Un cop aquí s’ha de mirar a la taula de factors d’amplificació. 

 

 
Taula 1. Factors d’amplificació en funció del període de retorn segons el catàleg de Máximas 

lluvias diarias en la España Peninsular 

 

D’aquesta taula es pot obtenir que el factor d’amplificació per un període de retorn de 

10 anys K T = 1,549, per un T R  de 25 anys K T = 1,945, per un T R  de 100 anys el factor 

d’amplificació és 2,586 i per un període de retorn de 500 anys K T = 3,433. 
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Ara si es realitzar el producte del factor d’amplificació i el valor mig de manera que 

s’obté la precipitació màxima diària pels diferents períodes de retorn. 

 

Precipitació diària màxima P d  (mm/dia)  

C v  

 

P (mm/dia) 
T R =10 anys T R =25 anys T R =100 anys T R = 500 anys 

0,47 85 131,665 165,325 219,81 291,805 

Taula 2. Resultats del producte del factor d’amplificació per P , precipitació diària màxima 

 

3.2. Correcció de la precipitació màxima diària 

 

És necessari aplicar el factor corrector de simultaneïtat, K A  a la precipitació de 

disseny en funció de la superfície de la conca ja que si la conca és molt gran pot 

variar. 

 

Si l’àrea de la conca és menor que 1 km 2  s’obté que K A = 1 

 

En canvi si és major,  K A = 



 

15

log
1

A
 

Per tant la precipitació màxima diària corregida serà Add KPP ·'   

 

En l’àmbit d’actuació del projecte s’han considerat dues conques dividides en dues 

zones. 

 

 
Imatge 2. Situació de les conques 

 

La informació de cada conca es pot apreciar a la següent taula. 

 

 

Conca 1 

Conca 2 

Punts de recollida 
d’aigua 
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Conca Àrea (km2) Longitud (km) Cota inicial (m) Cota final (m) Pendent mig 

(m/m) 

1 0,027 0,631 145 107 0,06 

2 0,035 0,756 145 103 0,055 

Taula 3. Dades de les conques 

 

On el pendent mig és la diferència de cotes entre la longitud de curs. 

 

D’aquesta manera es pot comprovar que al ser l’àrea inferior a 1km 2 de les dues 

conques la precipitació màxima diària corregida serà igual que sense corregir.  

 

3.3. Mètode racional 

 

El Mètode Racional es basa en un balanç global de l’aigua recollida per la conca, 

mitjançant l’aplicació d’una intensitat de precipitació mitja en tota la seva superfície. El 

cabal que s’obtindria sota aquesta hipòtesi es veu afectat per un coeficient mitjà 

d’escolament que reflecteix totes les pèrdues d’aigua i que simplifica en un únic 

paràmetre les pèrdues inicials i la seva variació en funció del temps transcorregut des 

de l’inici de la pluja. Donat que la intensitat de precipitació disminueix conforme 

augmenta la duració de l’episodi, s’utilitza per al càlcul la intensitat corresponent a una 

pluja de duració igual al temps de concentració de la conca, ja que aquesta situació 

proporciona un cabal màxim. 

 

L’expressió de la fórmula general del mètode racional és: 

 

K
AIC

Q t ·
6,3

··
  

 

On 

 Q és el cabal en m 3 /s 

 C és el coeficient mig d’escolament de la conca o superfície drenada 

 I t és la intensitat mitja de precipitació en mm/h 

 A és l’àrea de la conca en km 2  

 K és el coeficient d’uniformitat que sorgeix de 
14

1
25,1

25,1




Tc

Tc
K  

 Tc és el temps de concentració de la conca en hores 

 

Ara s’haurà de trobar el temps de concentració que és el temps que triga en arribar al 

punt estudiat una gota d'aigua caiguda al punt més allunyat de la conca. El valor del Tc 
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considerat pel dimensionament del drenatge transversal és diferent del considerat pel 

dimensionament del drenatge longitudinal. 

 

En el cas del drenatge transversal d'una conca rural, amb un grau d'urbanització 

(superfície impermeabilitzada) no superior al 4%, el temps de concentració Tc es 

calcula mitjançant l'expressió següent: 

 
76,0

4/1
·3,0 








J

L
Tc  

 

On 

 

Tc és temps de concentració en hores  

L és longitud del curs principal en km  

J és pendent mitjà del curs principal en m/m  

 

Per calcular el coeficient d’escolament que expressa el tant per ú d'aigua de pluja que 

es transforma en escolament superficial. Depèn de la raó entre la precipitació diària, 

Pd, corresponent a un determinat període de retorn, i el llindar d’escolament Po en 

mm, a partir del qual s'inicia aquesta. L'estimació inicial del llindar d’escolament Po  és 

funció d'altres factors com la natura de la conca, l'ús de la terra, el pendent, les 

característiques hidrològiques i el tipus de sòl. 

 

2

11
'

23
'

1
'
































o

d

o

d

o

d

P

P

P

P

P

P

C   sempre que 1
'


o

d

P

P
 

 

C = 0        sempre que 1
'


o

d

P

P
 

 

On 

 C és el coeficient d’escolament 

 P’ d  és el volum de precipitació diària corregida 

 P 0  és el llindar d’escolament en mm 

 

El llindar d’escolament s’obté de la instrucció 5.2 IC, exactament de l’apartat 2.5, i és 

en funció de l’ús del sòl i de les característiques hidrològiques de la conca. En aquest 

cas s’ha considerat un ús del sòl del tipus massa forestal mitja i grup de sòl tipus B, 

d’infiltració moderada, potència mitja-gran, textura argilosa-llimosa-sorrenca i drenatge 

bo o moderat.  
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Cal corregir el llindar d’escolament Po obtingut de la taula 2.1 la Instrucció 5.2-IC 

multiplicant-lo per un coeficient corrector que reflecteix la variació regional de la 

humitat habitual en el sòl a l’inici d’episodis de pluges significatives. Aquesta correcció 

té com objectiu majorar Po per evitar sobreelavacions del cabal de referència degudes 

a certes simplificacions del Mètode Racional. 

 

D’aquesta manera s’obté que si P 0 = 34 mm, si es multiplica per un coeficient corrector 

de 2,5 tret del mapa de multiplicadors regionals, s’acaba obtenint un P’ 0 = 85 mm. 

 

Ara ja es pot trobar el coeficient d’escolament. 

 

Per calcular la intensitat mitja de precipitació I t s’utilitzarà la següent expressió: 

 

128

28

1
1,0

1,01,0





















t

dd

t

I

I

I

I
 

 

On 

I t  és la intensitat mitja en un interval de duració t per un període de retorn 

donat T i s’expressa en mm/h 

I d  és la intensitat mitja diària de precipitació corresponent al període de retorn 

T i s’expressa en mm/h, és necessari saber que 
24

'd
d

P
I   

I 1  és la intensitat horària de precipitació corresponent a dit període de retorn T i 

s’expressa en mm/h 

P d és la precipitació màxima diària corresponent al període de retorn i 

s’expressa en mm 

T és la duració de l’interval a que es refereix la intensitat que s’agafa com el 

temps de concentració en hores 

 

El valor de 








dI

I1  s’obté de la imatge següent: 
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Imatge 3. Figura 2.2 de la instrucció 5.2 IC 

 

Veient la imatge es pot veure que s’haurà d’agafar com a valor 11. 

 

Ara ja es pot procedir a calcular el cabal per cada conca per un període de retorn de 

500 anys: 

 

Conca C It (mm/h) Tc (min) K Q (m3/s) 

1 0,308 241 0,36 1,019 0,57 

2 0,308 221,35 0,42 1,023 0,68 

 

 

En la resta de períodes de retorn: 

 

Conca Q 10  (m3/s) Q 25  (m3/s) Q 100  (m3/s) 

1 0,07 0,15 0,31 

2 0,09 0,18 0,37 
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3.4. Drenatge longitudinal 

 

El drenatge longitudinal té com a objectiu poder evacuar, o sigui, realitzar un desguàs 

ràpid de les aigües pluvials que cauen directament sobre la plataforma o arriben a la 

mateixa com a corrent d’escorrentiu dels terrenys que l’envolten.  

 

La capacitat de desguàs de les obres de drenatge longitudinal es calcula a partir de la 

fórmula de Manning-Strickler, utilitzada també per al drenatge transversal de la 

carretera per a cursos d’aigua de baix cabal. El període de retorn que cal considerar 

en aquest cas és de 25 anys. 

 

n

JRS
SVQ

2/13/2 ··
·   

 

D’on, 

 V és la velocitat mitja de la corrent 

 Q és el cabal desguassat 

 Variables amb el calat:  

S, àrea de la secció 

  R, S/p el seu radi hidràulic 

  P, el perímetre mullat  

 J és la pendent de la línia d’energia, si el règim és uniforme s’agafa la pendent  

longitudinal del element 

n és un coeficient de Manning 

 

El traçat del nou vial nord de circumval·lació de Sant Gregori no intercepta cap curs 

fluvial ja que discorre per la part alta d’una carena. No obstant, s’ha previst la 

construcció de cunetes excavades en terres i sense revestir d’1,00 metre d’amplada i 

0,5 metres de profunditat per tal d’interceptar i conduir l’escorrentiu superficial de la 

pròpia calçada de la carretera i dels terrenys adjacents al nou vial. 

 

En els accessos s’ha previst la construcció de passos salvacunetes amb tubs de 

formigó vibropremsat de DN600mm acabats amb la col·locació de brocs d’entrada i 

sortida prefabricats de formigó. 

 
Imatge 4. Dimensions de la cuneta excavada 
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Per comprovar que les cunetes siguin suficients es realitzarà l’anterior càlcul. 

 

El coeficient de manning per cunetes de terres sense revestir considerant que pot 

existir poca vegetació és de 0,035. 

 

La pendent es considera del 0,055, la secció de 0,165 m 2 i el perímetre mullat de 1,19 

m, obtenint que el radi hidràulic és 0,138 m. 

 

Veient les dades anteriors s’obté que la capacitat de la cuneta és d’un cabal de 0,3 

m 3 /s, sent així les cunetes dimensionades correctes per aquest cas. 

 

En les zones en terraplè es col·locarà també una cuneta triangular de terres sense 

revestir a peu d’aquest i en la rotonda depenent de si es troba en terraplè o desmunt 

com es farà lo anteriorment descrit. 

 

Aquestes cunetes aniran a parar a un pou d’embornal el qual anirà a connectar a la als 

torrents propers de la urbanització la Torre i la urbanització Pla d’en Serra. 

 

En el cas que un estudi hidrològic més detallat ho recomani, es possible aplicar una 

sèrie de drenatges diferents als descrits com pot ser un drenatge longitudinal de 

coronació de desmunt. Aquest es col·loca a la part més alta de talussos en desmunt 

per evitar la seva erosió i per a reduir els cabals de drenatge de la cuneta principal. O 

també es podria optar a la possibilitat de fer un drenatge longitudinal de coronació de 

terraplè, que de la mateixa manera que el tipus anterior, ajuden a evitar l’erosió dels 

talussos, dels terraplens en aquest cas. Tot i així són de dimensions menors als 

anteriors, ja que només han de recollir les aigües procedents de la calçada.  

 

En aquest cas s’ha decidit posar un drenatge longitudinal de coronació en desmunt per 

recollir les aigües de la conca en els punts que n’hi venen. Aquests es solucionaran 

amb uns baixants que aniran a parar a la cuneta de la carretera i a desembocar a 

l’embornal del final de cada conca. 

 

És important assenyalar que en alguns punts de la rotonda també s’ha previst el 

drenatge a través de tubs de formigó els quals aniran a parar al torrent que hi ha 

proper a l’oest de la rotonda.  

3.5. Drenatge transversal 

 

En quan al drenatge transversal al no passar cap rec ni torrent per on passa la variant 

no s’ha considerat la possibilitat de col·locar-ne en el recorregut del vial però si en les 

interseccions tal i com es mostra en el plànol de drenatge.  
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1.INTRODUCCIÓ 
 

El present annex té com objectiu dimensionar la secció tipus de ferm pel nou vial. El 

nombre de capes i el seu espessor dependran de l’esplanada finalment escollida 

segons les condicions del terreny com es comenta a l’annex 5 de geologia i geotècnia, 

del trànsit de pesats definit a l’annex 2 de transit i del tipus de ferm que es vulgui. 

 

Per al dimensionat de la secció de ferm bituminós s'ha utilitzat la norma 6.1.I.C.    

 

2. CATEGORIA DE TRANSIT PESAT 
 

L’estructura del ferm, haurà d’adequar-se, entre altres factors, a la acció prevista del 

transit, majoritàriament del transit més pesat, durant la vida útil del ferm. És per aquest 

motiu, tal i com defineix la normativa 6.1 IC, que la secció estructural del ferm 

dependrà en primer lloc de la intensitat mitja diària de vehicles pesats, IMDp, que es 

prevegi  en el carril de projecte a l’any de la posada en servei. Aquesta intensitat 

s’utilitzarà per establir la categoria de transit pesat.  

 

Com s’ha esmentat a l’annex 2 de transit la IMD de l’any de posada en servei de la 

carretera en qüestió serà de 1612 vehicles/dia amb un 5,53% de vehicles pesats. 

 

Com a repartiment s’ha suposat un del 50%-50%, o sigui que al tractar-se de una 

calçada de dos carrils i amb doble sentit de circulació, incideix sobre cada carril la 

meitat dels vehicles pesats que circulen per la calçada. 

 

L’any d’obertura al transit del vial s’ha previst al 2013 i amb la IMD que es té i el 

percentatge de pesats es preveu que seran 90 vehicles pesats els que circularan per 

la variant al dia. Fent el repartiment corresponent del 50%-50% es preveu que en un 

carril hi circulin 45 vehicles pesats al dia. 

 

Segons la norma s’estableixen 8 categories segons la IMDp que es prevegui l’any de 

posada en servei, a la taula 1 hi ha les categories T00 a T2, mentre que les categories 

T3 i T4, les quals es divideixen en dos cada una, es representen a la taula 2. 

 

Taula 1. Categories de transit de T0 a T2 
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Taula 2. Categories de transits de T3 a T4 

 

Així doncs es tindrà una categoria de transit pesat T41. 

 

3. DETERMINACIÓ DE L’ESPLANADA 
 

Segons l’estudi geotècnic, es pot concloure que degut a que el tipus de material que hi 

ha a la zona no compleix amb cap tipus d’esplanada per ser un sòl tolerable s’haurà de 

portar el material que descrigui la normativa per tal de fer l’esplanada desitjada. Cal 

tenir present que els sòls tolerables no són aptes per a la coronació de terraplens, però 

sí es poden fer servir com a nucli. 

 

La Norma 6.1-IC recull els tipus de materials i els gruixos necessaris de cadascun 

d’ells per a assolir les diverses categories d’esplanades (E1, E2 o E3). Es considera 

com a més adient considerar una categoria d’esplanada E3 segons el que s’exposa 

posteriorment.   

 

S’ha mirat de preveure què resultava més adient, una esplanada E1, E2 o E3 ja que 

estabilitzar un sòl pot encarir el pressupost però es compensa amb la reducció de 

mescla bituminosa a aplicar. Cal esmentar que es vol disposar d’un ferm flexible, per 

tant es tindran en compte els que acabin en “1” de la norma, això implica que es 

necessita tot-u artificial i mescla bituminosa.  

 

Veient que els tres tipus d’esplanada requereixen el mateix gruix de mescla bituminosa 

que és el que encareix molt el pressupost, s’ha intentat que el gruix total del ferm fos el 

mínim per això en un primer instant s’ha decidit depreciar l’E1. 

 

Per triar el tipus d’esplanada i la solució més adient de cada tipus entre E2 i E3 s’ha 

vist que el gruix podia ser igual, o sigui el menor, depenent de si posaves capes 

estabilitzades amb ciment en el cas d’escollir E2, però com que es vol que la carretera 

tingui la millor duració possible finalment s’ha decidit que la més adient era la E3.  

 

Per tant les dues solucions per a aconseguir aquest tipus d’esplanada E3 sobre sòl 

tolerable (0) són: 
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30 cm. DE SÒL ESTABILITZAT TIPUS 3  

                          (CIMENT) 

                                + 

30 cm. DE SÒL SELECCIONAT TIPUS 2 

                        (CBR>10) 

30 cm. DE SÒL ESTABILITZAT TIPUS 3  

                          (CIMENT) 

                               + 

            50 cm. DE SÒL ADEQUAT 

 

 

Finalment s’ha decidit  disposar del gruix mínim possible i és per aquest motiu que s’ha 

triat utilitzar 30 cm de sòl estabilitzat tipus 3 damunt de 30 cm de sòl seleccionat tipus 

2. 

 

4. DETERMINACIÓ DE LA SECCIÓ DE FERM 
 

 4.1. Vial principal 

 

Pel que s’ha exposat anteriorment es sap que es disposa d’una categoria de transit 

pesat T41 i que es vol aconseguir una esplanada E3 amb un ferm flexible. El que et 

marca la norma per aquestes característiques és la utilització d’una secció de ferm 

tipus 4131. 

 

La secció de ferm 4131 exigeix: 

 

- 10 cm de gruix de mescles bituminoses que podran ser projectades amb 

mescles bituminoses en calent molt flexibles, gravaemulsió sallada amb un 

tractament superficial o mescla bituminosa oberta en fred sallada amb un 

tractament superficial.   

- 20 cm de gruix de tot-u artificial  

 

La mescla bituminosa de 10 cm de gruix estarà composta per: 

 

- Capa de trànsit de 3 cm formada per  una mescla bituminosa discontinua tipus 

BBTM 11 B amb un lligant hidrocarbonat B60/70  

- Capa base de 7 cm de gruix formada per una mescla tipus formigó bituminós 

AC 22 base G amb un lligant hidrocarbonat B60/70 
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D’aquesta manera la secció del ferm del tron principal quedarà de la següent forma: 

 

Capa Gruix Mescla 

Capa de 

transit 

3 cm BBTM 11 B amb lligant B60/70 

 C
ap

es
 d

e 
m

es
cl

a 

bi
tu

m
in

os
a 

en
 

ca
le

nt
 

 

Capa de base 

 

7 cm 

 

AC22 base G amb lligant B60/70 

Subbase granular 20 cm Tot-u artificial 

Taula 3. Secció del ferm en el tronc principal 

 

4.1.1. Vorals 

 

En el cas dels vorals exteriors per tractar-se de vorals amb una amplada superior a 

1,25 metres el ferm d’aquests dependrà de la categoria de transit pesat prevista a la 

calçada i de la secció adoptada d’aquesta, tot i així s’evitarà en tot el possible l’aparició 

de noves unitats d’obra. 

 

Per un transit pesat T32 i T4 segons la norma 6.1 IC el voral, enrasat sempre amb la 

calçada, podrà no estar pavimentat o tenir un paviment constituït per un reg amb 

gravilla. El ferm del voral estarà constituït per tot-u artificial, procurant enrasar amb una 

de les capes del ferm de la calçada, i la resta fins a l’esplanada podrà ser de tot-u 

artificial o de sòl seleccionat.  

 

Tot i així s’ha decidit posar una capa de transit de 3 cm de gruix continuació de la que 

disposa el tronc principal formada per la mescla bituminosa discontinua BBTM 11 B 

amb lligant hidrocarbonat B60/70. Sota aquesta capa hi haurà tot-u artificial fins arribar 

a l’esplanada, 27 cm de gruix.  

 

4.1.2. Rotonda 

 

A les rotonda es construirà la mateixa secció de ferm, la qual estarà delimitada al seu 

interior per un encintat de vorada remuntable tipus “americà” i una gorguera d’1,00 

metre d’amplada formada per un paviment de llamborda de formigó gris sobre una 

base de 10cm de formigó en massa HM-20. 

 

4.2. Ramals dels enllaços 

 

Aquests ramals com s’ha dit en altres annexes només es farà l’encreuament que tindrà 

les mateixes característiques que el tronc principal.  
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4.3. Pas superior 

 

El tram del camí de la Bruguera és un camí actualment de terra per on gairebé no hi 

passa gent. En aquest camí es situa el pas superior que al no passar-hi gent 

únicament disposarà d’un reg de gravilla bicapa com a substitució dels 5 cm de mescla 

bituminosa ja que al no haver-hi pràcticament transit pesat s’ha suposat T42. 

 

D’aquesta manera sobre el formigó del pont es situarà aquest reg. Es col·locarà una 

llosa de transició per tal de que sigui correcte el canvi de camí de terres al pont.  

4.4. Caminet de terra 

 

Pel ramal de camí de terra es disposa solament una capa de tot-u artificial de 20 cm 

de gruix.  

 

5. INDICACIONS CONSTRUCTIVES  
 

Com a pas previ a l’execució del paviment cal realitzar una excavació en caixa d’una 

profunditat tal que permeti donar a la secció del vial els pendents transversals fixats en 

cada cas i amb la finalitat de preparar l’esplanada de forma que se’n pugui aconseguir 

la qualitat desitjada, una E3. 

 

5.1. Esplanada segons el sòl 

 

S’haurà de col·locar una capa de 30 cm de gruix de sòl seleccionat tipus 2 i 30 cm de 

sòl estabilitzat in situ amb ciment per obtenir una esplanada tipus E3. 

 

5.2. Paviment bituminós 

 

5.2.1. Tronc principal  

 

Entre la capa base de tot-u artificial i la capa de betum i AC22 base G s’hi realitzarà un 

reg d’imprimació per assegurar una bona adherència entre el tot-u i el betum. 

 

De la mateixa forma, es realitzarà un reg d’adherència entre les dues capes de betum, 

sobre AC22 base G, per assegurar també l’adherència entre aquesta i la capa de 

transit BBTM 11 B. 
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5.2.2. Voral del tronc principal 

 

Entre la capa base de tot-u artificial i la capa de betum i BBTM 11 B s’hi realitzarà un 

reg d’imprimació per assegurar una bona adherència entre el tot-u i el betum. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

Aquest annex fa referència a la senyalització del vial projectat, s’hi recullen els criteris i 

normatives utilitzades  per tal de determinar  la senyalització horitzontal i vertical. 

Aquesta senyalització però no farà referència a la senyalització provisional durant 

l’execució de l’ora. 

 

En el Document número 2, Plànols, es poden veure representats elements projectats 

en aquest annex referents a senyalització horitzontal i vertical. 

 

2. NORMATIVA APLICADA 
 

- Norma 8.1-I.C Sobre senyalització vertical de 28 de desembre de 1999.  

- Norma 8.2.IC Sobre marques vials de 16 de juliol de 1987. 

- Catàleg oficial de senyals de circulació, publicat per la Direcció General de 

Carreteres. 

3. MATERIALS I REFLECTÀNCIA 
 

El material dels nous senyals de circulació serà de xapa d’acer galvanitzat, essent els 

suports tubs d’acer galvanitzat segons l’article 701 del PG3.  

  

Tots els cartells d’orientació i localització nous seran formats per plaques d’alumini 

extorsionat. Els  suports dels rètols seran  tubs també d’ alumini extorsionat. 

 

S’ha procurat establir  una senyalització clara, uniforme i senzilla, fonamentalment en 

els llocs de perill, sigui per  la geometria o per la impossibilitat d’una maniobra 

d’avançament.   

 

El tipus de suport de les senyals verticals dependrà de la mida del panell ja que en 

panells de fins a 6,00 m 2 , es col·locaran amb un tub de suport d'alumini extorsionat i 

en panells superiors a 6,00 m 2 , es col·locaran amb dos tubs de suport d'alumini 

extorsionat.  

 

4. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 

Per la implantació de la senyalització horitzontal s'ha tingut en compte la Norma 8.2-IC 

“Marques vials” de l’ Instrucció de Carreteres.   

 

Les marques vials són línees o figures, aplicades sobre el paviment, que tenen com a 

missió satisfer una o varies de les següents funcions: 
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- Delimitar carrils de circulació 

- Separar sentits de circulació 

- Indicar el límit de la calçada 

- Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles 

- Reglamentar la circulació, especialment avançar, parar i estacionar 

- Completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors 

- Repetir o recordar una senyal vertical 

- Permetre els moviments indicats 

- Anunciar, guiar i orientar els usuaris  

 

La finalitat immediata de les marques vials és augmentar la seguretat, eficàcia i 

comoditat de la circulació, pel que és necessari que es tinguin en compte . 

 

El color de les marques vials pot ser blanc, groc, blau o reflectants. En el vial projectat 

les marques vials principalment seran blanques i reflectants. 

 

Es poden separar principalment en tres grups; marques longitudinals discontinues, 

marques longitudinals continues i marques longitudinals continues adossades a 

discontinues. També hi ha les marques transversals, les fletxes i les inscripcions. 

 

4.1. Marques longitudinals 

 

Com a marques longitudinals discontinues en el vial d’aquest projecte es consideraran 

les següents: 

 

- Per separació de carrils normals, o sigui per separació de sentits en una 

calçada de dos carrils i doble sentit de circulació amb possibilitat d’avançar. Es 

denomina com M-1.2 ja que la velocitat del vial és de 80 km/h. Aquestes 

marques es disposaran cada 9 metres una marca de 3,5 metres de llargada i 

10 cm d’espessor.  

 

- Per límit de calçada, és obligatori una línia longitudinal discontinua per 

substituir una continua quan es permeti creuar-la per canviar de direcció o 

utilitzar un accés. Es denomina com M-1.12 i té una longitud de 1 metre cada, 

cada 2 metres se’n col·loca una i té un gruix de 15 cm. 

 

-  Per preavís de marca continua o de perill, les quals anuncien al conductor que 

s’aproxima a una marca longitudinal continua i la prohibició que aquesta 

implica, o la proximitat d’un tram de via que presenta un risc especial. Es 

denominen M-1.9 i es pinten cada 1,5 metres i tenen una longitud de 3,5 

metres i gruix de 10 cm. 
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En el cas de les marques longitudinals continues en el present vial es disposarà de les 

següents: 

 

- Per la ordenació d’avançament en calçada de dos carrils i doble sentit de 

circulació, la seva funció és la prohibició de l’avançament per no disposar de la 

visibilitat necessària per completar-lo, un cop iniciat o per desistir d’aquest. Es 

denomina com M-2.2 i té un gruix de 10 cm. 

- Per límit de la calçada, com a funció té la que el mateix nom descriu, delimitar 

el límit de la calçada ja que el voral té una amplada de 1,5 metres. Es 

denomina com M-2.6 i el seu gruix és de 15 cm. 

 

- Per contorn d’una illeta infranquejable, per tal d’indicar els límits d’una zona de 

calçada exclosa al transit i que normalment té per objectiu proporcionar una 

transició suau per bordejar un obstacle o per realitzar una maniobra de 

convergència o divergència de carrils o protegir una zona d’espera. Com a 

amplada li correspondrà la que tingui la marca per límit de la calçada. 

 

En quan a marques longitudinals continues adossades a discontinues es pot trobar el 

següent cas: 

 

- Per regular l’avançament en calçada de dos o tres carrils i doble sentit de 

circulació, la seva funció a més de separar els sentits de circulació, és prohibir 

l’avançament als vehicles situats en el carril contigu a la marca continua. Es 

denomina M-3.2 ja que la velocitat de la carretera en qüestió és de 80 km/h. 

Cada 9 metres se’n pinta una de 3,5 metres de longitud i 10 metres de longitud 

que està separada 10 cm de la discontinua. 

 

4.2. Marques transversals 

 

Com a marques transversals continues es disposa el següent tipus: 

 

- Línia de detenció la qual és una línia que cap vehicle ha de depassar. Es 

denomina M-4.1 i la longitud correspondrà a l’amplada dels carrils als que es 

refereix la obligació a aturar-se. 

 

Com a marques transversals discontinues es pot trobar: 

 

- Línia de cedir el pas, la qual cap vehicle o animal ha de depassar segons el 

significat exposat. Es denomina com M-4.2 i té la longitud de l’amplada del 

carril o carrils a què es faci referència la obligació de cedir el pas. Amplada de 

40 cm i tindrà cada línia una longitud de 0,8 metres i es pintaran cada 0,4 

metres. 
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4.3. Fletxes 

 

El símbol de fletxa que figurarà en el projecte serà: 

 

- Una fletxa de retorn, la qual es situarà aproximadament a l’eix d’una calçada 

apuntat cap a la dreta i anuncia la proximitat d’una línia continua que implica la 

prohibició de circular per la seva esquerra i indica, per tant, que tot conductor 

ha de circular amb el seu vehicle pel carril a la dreta de la fletxa.  

 

4.4. Inscripcions 

 

Les inscripcions en el paviment tenen per objectiu proporcionar al conductor una 

informació complementària, recordant la obligació de complir tot el que estigui ordenat 

per una senyal vertical o en certs casos imposar per si mateix una determinada 

prescripció. 

 

Cal tenir en compte que la dimensió de les lletres varien en funció de la velocitat 

màxima, i que en tot cas, seran lletres convenientment allargades en sentit longitudinal 

perquè apareguin proporcionades des del punt de vista del conductor. 

 

La longitud dependrà de la velocitat màxima i com en aquest cas és de 80 km/h la 

longitud serà de 4 metres. 

 

En aquest vial les inscripcions seran horitzontals i pintades de color blanc que tenen el 

mateix significat que les seves homologues verticals i afecten únicament al carril on 

està pintada: 

 

- De stop, indica al conductor la obligació de parar el seu vehicle davant una 

pròxima línia de parada. En el cas que la línia de parada no existeixi, significa 

que s’ha de parar immediatament abans de la calçada a la que s’aproxima i ha 

de cedir el pas als vehicles que circulen per la calçada. Es situarà abans de la 

línia de parada o si no existeix a una distancia recomanada entre 5 i 10 metres 

abans del límit de la calçada. Es denomina M-6.3. 

 

- De cedir el pas, obliga al conductor a cedir el pas als vehicles que circulin per 

la calçada que s’aproxima i a parar el vehicle si és precís davant la línia de 

cedir el pas. Recomanació de situació si no hi ha línia entre 5 i 10 metres del 

lloc on s’hagi de cedir el pas i si hi ha línia abans d’aquesta. Es denomina M-

6.5. 
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5. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 

Segons el Catàleg Oficial de Senyals de Circulació les senyals es classifiquen en: 

 

- Senyals d’advertència de perill, forma triangular, designades amb la lletra P i 

amb un número corresponent del 1 al 99. 

- Senyals de reglamentació, forma circular, es designa amb la lletra R i un 

número del 100 al 500 depenent de si és prioritat, prohibició d’entrada, 

restricció de pas, altres de prohibició i restricció, d’obligació i de fi de prohibició 

o restricció. 

- Senyals o cartells de indicació, normalment rectangulars, designats amb la 

lletra S amb un número depenent de la classe que li pertoqui.  

 

La grandària de la senyal vindrà definida segons el tipus de carretera, en aquest cas 

per ser una carretera convencional amb voral. El color de fons a més serà blanc amb 

les insígnies negres. I les mesures seran les següents: 

 

 
Imatge 1. Mesures corresponents a les senyals 

 

En quan a posició longitudinal cal tenir en compte que les senyals d’advertència de 

perill es col·locaran entre 150 i 250 metres abans de la secció on es pugui trobar el 

perill que anuncien. Les senyals de reglamentació es col·locaran, normalment, a la 

secció on comença la seva aplicació. En canvi les senyals o cartells de indicació 

poden tenir diferents ubicacions.  

 

La posició transversal de les senyals en una carretera convencional serà al marge dret 

de la plataforma, i si el transit pot ser un obstacle per la visibilitat es poden situar al 

marge esquerre. Tot i així en el marge esquerre es duplicaran sempre les senyals R-

305, R-306, P-7, P-8, P-9a, P-9b, P-9c, P-10a, P-10b i P-10c. I es situaran a 0,5 

metres del voral. En aquesta carretera però d’aquestes senyals anteriorment dites 

només s’utilitzarà la R-305 i la R-306. 

 



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 

                                                                                                      Annex 8. Senyalització     

 

 -6-

 
Imatge 2. Senyal R-305 i R-306 de prohibició d’avançament 

 

 

L’altura de les senyals o cartells situats al marge, exceptuant les fletxes, serà de 1,8 

metres. 

 

La senyalització en encreuaments al ser en la carretera projectada el vial principal de 

prioritat fixa es col·locarà una senyal de STOP a la trajectòria secundària. La senyal de 

parada R-2 es situarà el més a prop possible de la línia de parada. En el cas de les 

interseccions amb la rotonda es col·locarà una senyal de cedir el pas ja que tindran 

prioritat els vehicles que circulen per la calçada anular. La senyal de cedir el pas R-1 

s’instal·larà el més possible de la línia de cedir el pas.  

 

 
Imatge 3. Senyals R-1 de cedir el pas i R-2 de parada 

 

A més en el carril principal s’instal·laran senyals del tipus P-1, P-1a o P-1b depenent 

de l’encreuament a 200 metres d’aquest.  

 

 
Imatge 4. Senyals P-1, P-1a i P-1b 
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Tot i així com s’ha comentat en l’annex 3 es prohibirà el gir des del carril més llunyà a 

l’encreuament, de tal manera que només pugui realitzar la maniobra el vehicle que 

vingui per la dreta de la calçada i tingui l’encreuament a la dreta.  

 

 
Imatge 5. Senyal R-303 de gir a l’esquerra prohibit 

 

La presència d’una rotonda ha d’estar indicada amb una senyal P-4 situada a 200 

metres de la marca vial M-4.2. I davant de cada entrada anular es col·locarà una 

senyal R-402 a la illeta centra. A més es col·locaran senyals de pas obligatori com la 

senyal R-401.  

 

 
Imatge 6. Senyal P-4 i R-402 i R-401 

 

El traçat del vial té una corba la qual disposarà d’una senyal P-13, depèn de on es 

col·loqui serà P-13a o P-13b, que marcarà la corba 100 metres abans i d’una senyal R-

301 de velocitat màxima permesa. També es disposarà d’un panell direccional 

aproximadament perpendicular a la visual del conductor. Els panells seran de 1,60 x 

0,40 metres.  

 

 
Imatge 7. Senyal P-13a i P-13b 
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Imatge 8. Senyal R-301 amb la velocitat màxima permesa 

 

Quan el vial vagi a enllaçar amb la urbanització Pla d’en Serra s’haurà de limitar la 

velocitat a 50 km/h. Per tant hi haurà una senyal R-301 amb la velocitat màxima 

permesa. 

 

 
Imatge 9. Senyal R-301 amb la velocitat genèrica en vies urbanes 

 

En quan a avançament en el tram que hi hagi possibilitat d’avançar solament ho faran 

els vehicles lleugers, per tant es disposarà una senyal R-306. En els trams que no es 

pugui avançar hi haurà una senyal R-305, i quan acabi aquest tram una R-502 i R-503.  

 

 
Imatge 10. Senyals R-502 i R-503 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El present annex servirà per identificar i interpretar els impactes ambientals que es 

produiran a l’hora de la construcció del nou vial en tot l’entorn d’aquest i per mirar de 

prevenir-los. Per tant es tracta de valorar amb dades quantitatives i qualitatives els 

efectes que produirà la infraestructura que es descriu en aquest projecte en el medi 

natural, ja siguin les característiques físiques o geogràfiques de la zona, els valors 

naturals, els valors paisatgístics o molts altres factors que es poden donar. 

 

Per aquest motiu és totalment necessari estudiar la zona, conèixer la tipologia dels 

efectes produïts i poder-los valorar.  

 

S’haurà d’estudiar sobretot la geologia de la zona; precisant cursos fluvials de rius i 

torrents, desmunts i moviments de terres entre altres, la fauna i la vegetació del indret 

al igual que la qualitat de l’hàbitat; precisant nivells de soroll, contaminació, el paisatge, 

etc, i les formes de desenvolupament econòmic; amb les activitats, densitat de 

població, etc.  

 

Un cop fet l’estudi es podrà concloure si l’efecte segons les característiques dels 

impactes respecte al seu possible tractament seran reversibles, irreversibles, 

recuperables o irrecuperables. O bé si l’efecte l’alteració originada en el medi pot ser 

simple, acumulatiu o sinèrgic, i si l’impacta és compatible, moderat, sever o crític.  

 

1.1. Descripció general del projecte 

 

El projecte en qüestió és un nou vial que aproximadament té una longitud de 1350 

metres i que recorrerà el poble de Sant Gregori pel nord, travessant majoritàriament 

sòls boscosos i quedant fora de l’àmbit de qualsevol espai protegit.  

 

Aquest vial en el seu recorregut talla alguns camins de terra que s’han enllaçat amb 

aquest per tal de que no deixessin d’existir, a més un d’aquests camí passarà a ser un 

pas superior per la variant.  

 

El terreny pel qual discorre la infraestructura és ondulat la qual cosa ha obligat a fer ús 

d’unes inclinacions considerables per la velocitat a la qual es podrà circular, 80 km/h.  

 

La carretera tindrà una amplada total de 10 metres de plataforma ja que disposarà de 

dos carrils, cada un d’ells de 3,5 metres d’amplada, els quals a les bandes exteriors 

tindran un voral de 1,5 metres d’amplada.  
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2. ESTUDI INICIAL DEL MEDI 
 

2.1. Geologia i geomorfologia  

 

La zona en qüestió es situa sobre materials detrítics de la Depressió de la Selva. La 

Depressió de la Selva és una fossa tectònica originada durant la fase distensiva a la 

que es va veure sotmesa la Serralada Costero Catalana al Paleogen. Els materials 

que hi afloren són sorres i argiles que són el producte de la meteorització, transport i 

sedimentació dels materials de les serralades Pre-litoral i Transversal. 

 

En el terme municipal de Sant Gregori no hi ha inventariat cap espai d'interès geològic 

a l'Inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya. No obstant, s'ha de destacar per 

la seva singularitat els afloraments puntuals de materials volcànics que formen part de 

la colada del volcà d'Adri. Per altra part, trobem afloraments de basalt olivínic a la riera 

de Canet i al torrent de Garrep. 

 

La geomorfologia del terreny a l’àmbit estudiat, al nord del poble, és més aviat irregular 

ja que s’endinsa en zona boscosa on hi ha turons que pateixen canvis de resant 

provocant alts i baixos en el relleu.  

 

Tot i així el poble de Sant Gregori és un pla inclinat de forma que com més al nord a 

més altura es situa el terreny. A ponent del terme municipal de Sant Gregori hi ha un 

conjunt de muntanyes de poca altitud on la més important és la muntanya de Sant 

Grau que separa les valls del Ter i de la Riera Llémena. Aquesta té aproximadament 

una altitud de 500 metres sobre el nivell del mar. 

 

2.2. Hidrologia  

 

Com s’ha estudiat ja en l’annex 5, el vial del projecte no intercepta en cap riu o torrent 

directament tot i que el torrent Garrabia és proper.  

 

A més tampoc hi ha indicis de inundació a la zona en qüestió. 

 

2.3. Climatologia 

 

La climatologia de la zona fa referència a un clima Mediterrani Prelitoral Nord. La 

precipitació màxima es dona a la tardor i a la primavera. Els hiverns són moderats i els 

estius són calorosos.  

 

En quan a les glaçades, el període lliure va de maig a setembre.  
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2.4. Vegetació 

 

La vegetació clímax del municipi és l’alzinar, i en les parts altes i els obacs, la roureda i 

la fageda, però aquesta vegetació és malmesa per l’ocupació humana, pels conreus i 

les immenses perxades de castanyers. Altres arbres i plantes de clima humita hi són 

característics. També és de gran presència a més de l’alzinar el pinar. És molt 

important remarcar que com a sotabosc arbustiu hi predomina el bruc. 

 

Al voltant de la riera es pot trobar una vegetació característica de ribera. 

 

També hi ha extensions de conreus, però solament a les planes.  

 

2.4.1. Vegetació original 

 

La vegetació originària de la zona, sense veure’s afectada per l’home és: 

 

- Alzina surera, o el nom propi Quercus suber L., també anomenada surera o suro, 

és un arbre perennifoli de la família de les fagàcies d'aspecte molt semblant a 

l'alzina, és de mida mitjana, i originari de la Mediterrània occidental. 

 

La seva característica més identificativa és l'escorça grisenca, gruixuda i rugosa de 

la que s'extreu el suro. A causa de la seva escorça, el suro ha estat explotat 

forestalment, afavorint les terres on pot créixer la seva expansió. 

 

Normalment té entre 5 i 15 metres d'alçada però es poden trobar exemplars molt 

vells de fins a 20 metres. Les fulles de la surera tenen de 4 a 7 centímetres de 

llargada, lleugerament lobulades o dentades, verd fosc a l'anvers i més clares al 

revers. El seu fruït és una gla de 2-3 centímetres de llargada. La vida de les 

sureres pot estendre's durant 150-250 anys. 

 

Forma boscos clars, anomenats suredes, a les terres baixes sobretot del litoral 

sobre terrenys silicis. Es pot trobar barrejat amb la pi blanc o amb el pi pinyer però 

l'explotació humana afavoreix el creixement de la surera en detriments dels altres 

arbres. 

 

- Pi pinyoner, pi pinyer, pi para-sol, pi bo o pi ver, el Pinus pinea, és una espècia de 

pis dins la família Pinaceae caracteritzat per tenir la llavor comestible: el pinyó, ja 

que si bé els pinyons d'altres espècies europees de pi també es poden menjar, són 

molt més petits. 

 

És originari de la regió mediterrània i pot arribar fins a 30 metres 

d'alçada, tronc amb l'escorça d'un marró rogenc molt gruixuda, capçada en forma 

de para-sol. Les fulles de fins a 20 cm de llarg, agrupades de dues en dues com la 
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resta de pins autòctons. Floreix de març a maig produint pinyes ovoides de fins a 

15x10 cm amb pinyons d'15 a 20 mm. Les pinyes maduren a la tardor del tercer 

any, els altres pins ho fan en dos anys. 

 

Es troba a tots els Països catalans fins als 1000 metres d'altitud. Prefereix terrenys 

silícics, sobretot sorrencs o de sauló, generalment prop del litoral. 

 

Cal tenir present que al tractar-se, la zona del projecte, d’una zona on l’home no ha 

manipulat el terreny per les seves conveniències aquesta vegetació descrita encara hi 

figura. 

 

2.5. Fauna 

 

La fauna del municipi és rica sobretot pel que fa a les espècies d’ocells, rèptils i 

amfibis. Al costat dels cursos d’aigua es poden trobar una gran varietat d’ocells com 

els blauets, les cueretes, els sits, els pinsans, els llorers, els esparvers o els tords. Els 

rèptils que hi són més comuns són els llangardaixos verds, les serps i les ninoies. Els 

amfibis més destacables són les granotes i els gripaus.  

 

En els prats oberts i en els camps de conreu es poden trobar perdius, guatlles, 

mussols o xibeques. 

 

Els mamífers que conviuen als boscos són principalment conills, guilles, esquirols i 

porcs senglars entre altres. En quan a ocells es poden trobar pinsans, durbecs, pica-

soques i pigots.  

 

2.6. Qualitat de l’hàbitat 

 

La qualitat del indret del projecte és molt bona ja que es tracta d’una zona poc poblada 

sense indústries que puguin afectar al medi ambient i el paisatge i a 5 quilometres 

aproximadament d’una ciutat que no pateix d’un nivell alt de contaminació. 

 

El paisatge del poble de Sant Gregori és pla però rodejat per muntanyes i turons al 

nord, sud i oest. Exactament el nou vial transcorreria per la major part per un terreny 

boscos amb turons, però el seu inici i el seu final seria en la zona planera. Això implica 

la inclinació del vial per mirar de fer un desmunt considerable.  

 

Els nivells de soroll són baixos ja que es tracta d’un poble com s’ha dit anteriorment.  
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2.7. Desenvolupament socio - econòmic 

 

Actualment el municipi de Sant Gregori es troba en una situació de creixement tant des 

del punt de vista social com econòmic. L’any 2010 la població del municipi arribava a 

3243 habitants sent el poble de Sant Gregori el més habitat amb una densitat de 61,56 

habitants/km 2 . 

 

Sant Gregori disposa d’un important polígon industrial el qual està en creixement i per 

tant porta benefici econòmic al poble al igual que els nous habitatges que s’han 

construït i la nova urbanització del Pla d’en Serra que aportarà un benefici econòmic 

important al poble.  

 

El poble encara preveu un creixement més important amb la creació de més zones 

residencials però que de moment no està previst degut a la situació en què es troba el 

país. 

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS IMPACTES PRODUÏTS PER L’OBRA 
 

A continuació es citen els impactes ambientals potencials associats tant a la fase 

d’obra com a l’explotació d’aquesta. 

 

3.1. Geologia i geomorfologia 

 

Els principals impactes que poden afectar a la geologia i a la geomorfologia són 

majoritàriament deguts al moviment de terres que s’haurà de realitzar a la zona en 

qüestió.  

 

Caldrà un moviment de terres per a l’obertura de la traça de la nova via, però abans 

s’haurà realitzat una esbrossada a la zona on vagi el vial. Això provoca que l’orografia 

del terreny es vegi modificada.  

 

Com la major part del projecte és en desmunt i degut a que es connecta una zona 

planera amb una de muntanyosa, la quantitat de terres a extreure serà molt important. 

Per aquest motiu s’ha estudiat l’exportació d’aquestes terres a un lloc on siguin 

necessàries per la zona.  

 

Hi ha un dipòsit proper a la zona situat a Sant Joan les Fonts, Garrotxa, on es podrien 

portar part de les terres tot i que també es podran portar en canteres i explotacions 

d’àrids ja admeten terres i terra vegetal amb la finalitat de reomplir les grans 

excavacions de les explotacions. A la zona se’n poden trobar unes quantes com Àrids 

Vilanna S.L a Bescanó o Àrids Bofill S.A a Begur entre d’altres.  
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3.2. Hidrologia 

 

Al no travessar cap riu ni torrent no hi pot haver impactes directes en quan a la 

hidrologia però si que es pot trobar el cas que es produeixi una variació de la 

permeabilitat del terreny. Es pot donar al llarg de la traça, deguda a la compactació del 

terreny i a la pavimentació, i als fonaments de l’estructura del pas superior.  

 

3.3. Climatologia 

 

A primera vista no hi hauria d’haver cap impacte que perjudiques a la climatologia. 

 

3.4. Vegetació 

 

Un dels principals impactes que pot tenir la vegetació són deguts a la pèrdua de 

vegetació ja que amb la desbrossada i la tala d’arbres i arbusts tant a la zona a ocupar 

pel vial com a les zones d’instal·lacions o de pàrking de maquinaria. Pot donar lloc a 

una destrucció total o parcial de determinats hàbitats o ecosistemes i a una alteració i 

empobriment de zones d'interès notable. 

 

També es pot considerar l’impacta sobre l’afectació del terreny i del sòl en quan a 

moviments o extraccions de terres, i fins i tot a la partició de masses forestals que pot 

comportar a una pèrdua de qualitat de l’hàbitat.  

 

Un impacte més precís pot esdevenir degut a la reducció de la capacitat fotosintètica 

de les plantes properes a la zona de les obres per la deposició de pols produïda pels 

moviments de terres i per la circulació de vehicles de l’obra. 

 

3.5. Fauna 

 

L’impacta més important que es produeix quan es construeix un vial enmig d’una zona 

on abans hi havia camps o boscos és la fragmentació d’hàbitats faunístics per 

implantació de barreres, o sigui, impediments físics com aquest cas la carretera i que 

limiten la capacitat de dispersió i moviments dels animals. L’efecte és especialment 

important en la fauna no voladora. Pot causar problemes de consanguinitat per 

aïllament de les poblacions, de sobreexplotació dels recursos per pèrdua de territori, o 

simplement privar els organismes de realitzar els desplaçaments que habitualment 

realitzen ja sigui per alimentació, control del territori, aparellament i posta o cria.  

 

També, la construcció d’una carretera en una zona no habitada pot crear destrucció i 

substitució d’hàbitats per la fauna.  
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3.6. Qualitat de l’hàbitat 

 

Tot i que el transit que passarà per la variant actualment passa pel mig del poble cal 

recordar que hi ha un tipus d’impactes de gran escala i a llarg termini que són els 

derivats de l’emissió de CO 2 , ja sigui en la fase de construcció com en la del 

aprofitament de la infraestructura, on encara es veuran més.  

 

La combustió del petroli, o derivats, és una de les activitats que actualment produeixen 

més diòxid de carboni. El gas a primera vista no és tòxic però quan arriba a l’atmosfera 

impedeix el retorn de la radiació rebuda pel sol i això fa que hi hagi una duplicació de 

la concentració de gasos d’efecte hivernacle.  

 

En quan a soroll, el que produeixen els vehicles ocasiona a part de molèsties als 

humans, també afecta a les aus i altres tipus de fauna.  

 

Cal veure també que el paisatge canvia quan es construeix una infraestructura i fa que 

es vegi poc natural produint una pèrdua significativa de la qualitat paisatgística.  

 

3.7. Socio-econòmic 

 

Pot existir un impacte social i econòmic ja que la construcció del vial pot afectar al 

desenvolupament econòmic del poble de Sant Gregori ja que actualment la carretera 

passa pel centre on hi ha els comerços i si la variant fa que s’esquivi aquesta zona 

comercial l’economia pot disminuir.  

 

4. MESURES CORRECTORES 
 

4.1. Geologia i geomorfologia 

 

En el cas de la zona habilitada per instal·lar els serveis necessaris durant la obra i 

servir com a pàrking de maquinaria durant aquesta també, un cop la obra estigui 

enllestida s’haurà de rehabilitar tal i com era abans de l’actuació amb les mesures 

necessàries. Tot i que sigui un camp de conreu caldrà deixar-lo tal i com era.  

 

En quan a els talussos que principalment són en desmunt, els quals tenen un angle de 

45 graus per seguretat, tot i que l’estudi geotècnic deia que podia ser major, veure 

annex 5, es procedirà a fer una revegetació per tal que amb el temps adquireixin un 

impacte visual mínim i no s’erosionin. Caldrà abans però col·locar-hi una quantitat de 

terra vegetal que s’haurà emmagatzemat en una zona habilitada de l’obra d’uns 20 o 

30 cm de gruix. 
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4.2. Vegetació 

 

Com que el nou vial, com s’ha esmentat anteriorment, es situa en una zona boscosa 

molt propera al poble de Sant Gregori, la seva realització provocarà un gran impacte 

visual pels veïns. És per aquest motiu que es procedirà a fer una revegetació amb 

plantes autòctones iguals o complementàries a les que existeixen actualment a la zona 

en qüestió. Tot i que és molt important respectar els arbres existents i que no hagin de 

ser talats innecessàriament per la construcció del vial.   

 

Com que es té la intenció de fer una revegetació a la zona afectada per la 

infraestructura, a l’hora de la desbrossada es procedirà a conservar i amuntonar la 

terra vegetal a una zona habilitada del indret de treball ja que aquest tipus de sòl 

presenta les característiques adequades per fer de suport de qualsevol tipus de 

plantació o sembra.  

 

La revegetació que es preveu portar a terme consistirà bàsicament en la plantació 

d’arbres i arbusts d’espècies adaptades sobre talussos i superfícies alterades, tant de 

la traça com d’altres zones, en cas de ser convenient, on s’han instal·lat elements 

auxiliars de la mateixa com són les zones de préstec o el pàrking de maquinaria. 

 

En els talussos del desmunt però no s’hi plantaran arbres ni arbustos que facin perdre 

la visibilitat dels conductors quan circulin pel vial. 

 

Cal tenir en compte que el tram de la carretera GI-531 que es veu modificat per la 

rotonda i es veu obligat a fer una corba per enllaçar correctament amb aquesta, serà 

reconstruït per tal de disposar-hi una zona verda. Caldrà fer un picar amb un martell 

per tal d’eliminar la capa d’asfalt i un cop es tinguin les restes s’hauran de portar en un 

abocador controlat, com per exemple el de Rubau S.A. a uns 10 km. S’haurà de treure 

la subbase i aplicar-hi terra vegetal per seguidament plantar-hi arbres o arbustos i 

realitzar una sembra.  

 

4.3. Fauna 

 

Realment amb la fauna no hi hauria problemes ja que el traçat de la variant passa just 

pel nord del poble sense endinsar-se molt cap al bosc, i a més el poble pretén 

desenvolupar-se cap aquest sentit, per tant el vial serà una mitjanera entre el poble i el 

bosc. 

 

És per aquest motiu que no s’han considerat mesures correctores pel fet que la zona 

que actualment és boscosa ho deixarà de ser quan el poble creixi cap al nord i la 

variant estigui realitzada. 
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Tot i així si es creies oportú es podria estudiar la possibilitat d’adequar el pas superior 

a un pas multifuncional de manera que tot i que el pas superior estigues pavimentat, 

aquest disposes d’una banda lateral sense pavimentar amb tot-u o terra vegetal per tal 

de que s’assemblés al màxim a l’entorn.  

 

4.4. Qualitat de l’hàbitat 

 

Pel que fa al soroll al tractar-se d’un traçat el qual transcorrerà per un desmunt el soroll 

queda reduït en front a si els vehicles circulessin a la mateixa altura que el poble. Tot i 

així si suposes un problema pels veïns es podrien col·locar pantalles de fusta tractada 

o de vidre. 

 

En quan a l’efecte produït per les emissions dels vehicles cal puntualitzar que la 

velocitat en la que els vehicles circularan és acceptable i pel que fa al tronc principal 

només es demana la reducció de velocitat, quasi parada del vehicle, al PK 0 + 000 

degut a la rotonda, es comenta aquest punt ja que si els vehicles es mantenen a una 

velocitat constant les emissions seran mínimes.  

 

 4.5. Altres mesures necessàries 

 

4.5.1. Contaminació per pols 

 

Aquesta mesura correctora està pensada per la protecció de la qualitat de l’aire de tot 

l’entorn de l’obra i consisteix en el reg de tota la superfície no pavimentada que es 

transitada per la maquinària d’obra i que produeix una important emissió de pols a 

l’atmosfera.  

 

Així doncs aquesta mesura consistirà en regar quan sigui necessari les zones que 

provoquin que hi hagi pols a l’aire. 

 

4.5.2. Incendis 

 

Els incendis deixen causen un gran impacte ambiental a la zona on s’ha produït. Al 

tractar-se d’una carretera que passarà per part de bosc s’ha considerat oportú tenir en 

compte el decret 130/1998 del 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de 

prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

 

El decret defineix una zona de seguretat al costat de la carretera que serà una franja 

de terreny lliure de vegetació arbustiva, herbàcia seca i vegetals morts.  
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A aquesta zona la segueix la zona de protecció que equival a una franja de terrenys 

formada per una massa arbrada i, o, arbustiva aclarida, que evita la continuïtat vertical 

i horitzontal entre els estrats arbustiu i arbori. 

 

L’article 4 del decret diu que s’ha de mantenir una zona de seguretat d’1 metre a partir 

de l’exterior de la calçada, si existeixen vorals pavimentats es considerarà 1 metre a 

partir de l’aresta del paviment. Aquesta zona s’haurà de definir cada any per tal que es 

puguin realitzar treballs com la sega de la vegetació herbàcia, estassar la vegetació 

arbustiva i aclarir arbres si és el cas. La restes d’aquests treballs s’hauran de treure de 

la zona de seguretat i si les mides són superiors a 5 cm es podran deixar fins a tres 

dies. En el cas que s’eliminin mitjançant foc, en època de risc d’incendi, entre el 15 de 

març i 15 d’octubre s’haurà de sol·licitar una autorització. 

 

La zona de protecció tindrà una amplada de 2 metres, definida a partir de la línia 

externa de la zona de seguretat. En aquesta zona també hi haurà una sèrie de treballs 

com l’estassada de la vegetació arbustiva, s’aclarirà els arbres i s’esporgarà, tallar 

branques, els matolls i arbres per tal que no hi hagi contacte entre els dos estrats de 

vegetació. 

 

En l’execució de noves infraestructures viàries s’han d’incloure mesures preventives 

d’incendis. A més dels establerts pel Decret 114/1988 del 7 d’abril, mapes de 

combustibilitat i inflamabilitat de la vegetació a una franja de 100 metres a ambdues 

bandes de la plataforma, anàlisi de la continuïtat i superfície de les masses forestals 

que hi hagi a la franja perimetral i anàlisi de les dades dels incendis i de les causes en 

els trams preexistents o similars. 

 

En quan a la revegetació de talussos i desmunts cal seleccionar espècies de baixa 

inflamabilitat que dificultin l’inici i la propagació del foc com evitar espècies que 

continguin olis essencials i altre compostos orgànics volàtils i altament inflamables, 

prioritzar les espècies que mantenen les fulles verdes i alt contingut hídric en els teixits 

durant l’estiu, afavorir les espècies les fulles i les restes de les quals descomponen 

amb més rapidesa o afavorir les espècies de fusta densa i alta capacitat calòrica, que 

necessiten absorbir una gran quantitat de calor abans d’encendre’s. 

 

5. CLASSIFICACIÓ I GRADUACIÓ DELS EFECTES 
 

Un cop vist els impactes i les mesures correctores es pot procedir a concloure quina és 

la forma en què l’estructura danya l’entorn on s’ubicarà i classificar-la segons el dany 

que pugui causar. 

 

 



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 

                                                                                              Annex 9. Impacte ambiental     

 

 -11-

5.1. Geologia i geomorfologia 

 

Al unir el traçat amb el poble que es situa a una cota més baix que el bosc que 

travessa el desmunt de terres és considerable. Això implica també que la 

geomorfologia del terreny es vegi afectada. 

 

Amb les mesures correctores de revegetació que s’han esmentat anteriorment és 

possible que l’efecte provocat per aquests desmunts sigui recuperable ja que aquesta 

revegetació minorarà aquest afecte. 

 

D’aquesta manera en quan a geologia i geomorfologia l’impacta ambiental resulta ser 

sever ja que solament amb mesures correctores es recuperarà el medi afectat. 

 

5.2. Vegetació  

 

La pèrdua de vegetació serà relativament important, ja que la construcció de la futura 

carretera comporta l’obertura d’un nou corredor de pas en una zona no ocupada 

actualment per infraestructures viàries. 

 

A més al tractar-se la major part del recorregut d’una zona boscosa s’haurà de 

procedir a la tala d’arbres per fer accessible la zona de treball i facilitar-hi els treballs 

tot i que ja s’ha dit anteriorment que es farà un estudi per fer la tala dels mínims arbres 

possibles. 

 

Tot i així com a mesures correctores s’ha esmentat que es procediria a la revegetació 

per tal de que immediatament es pugui recuperar la zona afectada. 

 

Per tant l’efecte de la infraestructura respecta a la vegetació serà recuperable i 

l’impacta serà moderat. 

 

5.3. Fauna  

 

Anteriorment ja s’ha justificat que tot i que el vial està projectat per dins del bosc, el 

poble ha de créixer fins al vial, per tant el bosc es reduirà.  

 

Si es veiés necessari la col·locació d’un pas inferior al vial, tot i que no hi ha un terraplè 

on es pogués fer, es trobaria una solució tot i que la millor és adequar el pas superior a 

multifuncional si fos necessari.  

 

L’impacta ambiental en aquest cas respecte la fauna seria compatible.  
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5.4. Qualitat de l’hàbitat 

 

 El pitjor efecte respecta la qualitat de l’hàbitat seria el paisatge degut als moviment de 

terra i a la tala de vegetació, o sigui que seria un impacte que depèn d’altres impactes. 

 

En quan al soroll ja s’ha esmentat anteriorment que no seria un problema greu al igual 

que la emissió de gasos ja que tampoc serà un vial molt transitat. 

 

D’aquesta manera l’impacta ambiental serà moderat. 

 

5.5. Socio-econòmic 

 

En aquest aspecte el vial serà positiu en quan a la tranquil·litat dels veïns del poble ja 

que els sorolls que actualment pateixen disminuiran i es descongestionarà el carrer 

principal de Sant Gregori cosa que augmenta la seguretat. 

 

En quan als comerços pot esdevenir negatiu ja que al no passar els vehicles per 

davant potser disminueix les compres. 

 

5.6. Incendis 

 

La zona en qüestió és una zona d’un baix risc d’incendis però amb les mesures 

anteriorment proposades fa que esdevingui més segura.  

 

Per tant amb les mesures que s’han proposat no hauria de provocar-se cap incendi, 

però si es produís l’efecte hauria de ser mínim. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El pas de la variant per una zona propera al nucli urbà del poble de Sant Gregori fa 

que la construcció i la posada en servei d’aquesta afectin a serveis actualment 

existents. 

 

Ja que el recorregut del nou vial passarà per un lloc no urbanitzat en aquests 

moments, gairebé tot és zona boscosa, facilita l’afectació de possibles serveis 

existents reduint les possibilitats d’afectacions a un únic servei afectat, la xarxa 

elèctrica. 

 

S’han determinat els serveis existents a la zona de projecte i la seva situació concreta 

sobre el terreny.  

SITUACIÓ ACTUAL DELS SERVEIS 
 

2.1. Xarxa de mitja i baixa tensió 

 

Companyia subministradora del servei: FECSA-ENDESA 

- Servei: 

Línia elèctrica aèria de mitja tensió que passa pel nord del poble 

sustentada en pals de fusta i que enllaça amb un pal de formigó a 

darrera la casa Can Serra i es canvia el sentit d’aquesta per l’est. En 

canvi per l’oest continua la seva trajectòria en direcció les Planes 

d’Hostoles per camps de conreu donant servei a diferents cases de la 

zona. 

 

Al construir la variant aquesta línia elèctrica quedarà interrompuda degut 

a que la variant la travessarà d’una manera perpendicular en el punt 

quilomètric del vial 375 aproximadament. I d’una manera no 

perpendicular en el punt quilomètric 200.  

 

La solució proposada és soterrar la línia d’aquests trams. 

 

 



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 

                                                                                                Annex 10. Serveis afectats     

 

 -2-

 
Imatge 1. Situació dels punts on es troben els serveis afectats 

2.2. Línia telefònica 

 

Companyia subministradora del servei: TELEFONICA S.A 

- Servei: 

Línia telefònica de tres cables que comença el seu recorregut aeri 

mitjançant un sustentament en pals de fusta i que continua aquest 

recorregut cap al est per donar servei a la Vall del Llémena. Surt a 

l’exterior en la parcel·la cadastral 11 després d’un recorregut soterrat 

amb conductes de PVC  de diàmetre 110 mil·límetres fins a una arqueta 

tipus “D”. 

 

El començament del tram aeri es veu interromput degut a la modificació 

de l’actual carretera GI-531, exactament per l’eix 7. La solució 

proposada per aquest servei afectat és continuar el soterrament 70 

metres més cap a l’oest i que en aquest punt passi a ser en forma de 

línia aèria. La forma de soterrament serà continuació de la que hi ha en 

aquests moments.  

 

 
Imatge 2. Situació del punt on es troben els serveis afectats 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El present annex pretén definir totes les característiques dels terrenys ocupats i cedits 

per tal de poder executar les obres de la nova variant de Sant Gregori. 

 

Aquest annex inclou la informació del inventari realitzat per tal de conèixer quines 

superfícies serien afectades i dels m 2 que es veurien afectats de manera que, es fa 

referència a: 

 

- Nombre d’ordre de la parcel·la 

- Referència cadastral de la parcel·la 

- Identificació cadastral 

- Dades del propietari titular de la parcel·la 

- Superfície afectada: cessió anticipada i ocupació temporal 

 

2. CRITERIS ADOPTATS 
 

2.1. Línia de cessió de terrenys 

 

Els terrenys a cedir es delimiten a partir de la línia d'intersecció del terraplè o desmunt 

de l'obra amb el terreny natural. 

 

2.2. Descripció i tipus de terrenys afectats 

 

Els terrenys afectats pertanyen al terme municipal de Sant Gregori, municipi 173, a la 

província de Girona, que és la número 17 i són de naturalesa més aviat rústica. 

 

2.3. Ocupacions Temporals i servituds de pas 

 

S'aprofitaran terrenys disponibles per tal d'ubicar les instal·lacions per al personal que 

treballi a l'obra, el parc de la maquinària, els dipòsits de materials i abassegament de 

terres, etc. 

 

3. OCUPACIÓ 
 

La superfície total de sòl ocupada en el terme municipal de Sant Gregori degut a les 

obres per l’execució de la nova circumval·lació i a aquesta és de 57109,88 m 2 .  
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Terme 
municipal

Finca de 
projecte

Referencia cadestral Polígon Parcel·la Naturalesa  Titular N.I.F  Adreça

1 17173A014000130000PW 13 11 Rústic 1583,33 m²

2 17173A014000020000PX 14 2 Urbà 161,36 m²

3 17173A014000340000PX 14 34 Rústic 3756,48 m²

4 17173A014090240000PR 14 09024 Camí públic AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 311,90 m²

5 17173A014000860000PP 14 86 Rústic 330,51 m²

6 17173A014000870000PL 14 87 Rústic 3605,80 m²

7 17173A014090220000PO 14 09022 Camí públic AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 231,15 m²

8 17173A014001570000PK 14 157 Rústic 133,85 m²

9 17173A014001560000PO 14 156 Rústic 4150,16 m²

10 17173A014001660000PE 14 166 Rústic 2526,31 m²

11 17173A014000840000PG 14 84 Rústic 639,38 m²

12 17173A014090420000PB 14 09042 Camí públic AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 157,83 m²

13 17173A014000300000PO 14 30 Rústic 0,00 m²

14 17173A014001250000PK 14 125 Rústic 1941,69 m²

15 17173A014000830000PY 14 83 Rústic 0,00 m²

16 17173A014090170000PF 14 09017 Camí públic AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 80,05 m²

17 17173A014001240000PO 14 124 Rústic 523,01 m²

18 17173A014090140000PP 14 09014 Camí públic AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 491,14 m²

19 17173A014000820000PB 14 82 Rústic 1694,36 m²

20 17173A014001220000PF 14 122 Rústic 5826,40 m²

21 17173A014001200000PL 14 120 Rústic 269,15 m²

22 17173A014090110000PY 14 09011 Camí públic AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 202,35 m²

23 17173A014001210000PT 14 121 Rústic 7016,88 m²

24 17173A014000810000PA 14 81 Urbà AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 0,00 m²

TOTAL EXPROPIACIONS T.M. SANT GREGORI...................................................................................... 35633,09 m²

TOTAL....................................................... 35633,09 m²

Superficies privades a expropiar

Q
U
A
D
R
E
 
D
E
 
R
E
S
U
M

Superfície 
d'expropiació

S
A

N
T

 G
R

E
G

O
R

I

 
 

Terme 
municipal

Finca de 
projecte

Polígon Parcel·la Naturalesa  Titular N.I.F  Adreça

1 17173A014000130000PW 13 11 Rústic 1065,30 m²

2 17173A014000020000PX 14 2 Urbà AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 182,59 m²

3 17173A014000340000PX 14 34 Rústic 4115,04 m²

4 17173A014090240000PR 14 09024 Camí públic AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 85,85 m²

5 17173A014000860000PP 14 86 Rústic 258,35 m²

6 17173A014000870000PL 14 87 Rústic 1126,34 m²

7 17173A014090220000PO 14 09022 Camí públic AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 41,95 m²

8 17173A014001570000PK 14 157 Rústic 173,18 m²

9 17173A014001560000PO 14 156 Rústic 1249,83 m²

10 17173A014001660000PE 14 166 Rústic 862,88 m²

11 17173A014000840000PG 14 84 Rústic 45,01 m²

12 17173A014090420000PB 14 09042 Camí públic AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 54,64 m²

13 17173A014000300000PO 14 30 Rústic 186,40 m²

14 17173A014001250000PK 14 125 Rústic 773,30 m²

15 17173A014000830000PY 14 83 Rústic 198,23 m²

16 17173A014090170000PF 14 09017 Camí públic AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 70,10 m²

17 17173A014001240000PO 14 124 Rústic 248,98 m²

18 17173A014090140000PP 14 09014 Camí públic AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 93,80 m²

19 17173A014000820000PB 14 82 Rústic 1154,79 m²

20 17173A014001220000PF 14 122 Rústic 2324,78 m²

21 17173A014001200000PL 14 120 Rústic 148,70 m²

22 17173A014090110000PY 14 09011 Camí públic AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 25,46 m²

23 17173A014001210000PT 14 121 Rústic 2335,30 m²

24 17173A014000810000PA 14 81 Urbà AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 4655,99 m²

TOTAL OCUPACIONS TEMPORALS T.M. SANT GREGORI...................................................................................... 21476,79 m²

Total 21476,79 m²

Q
U
A
D
R
E
 
D
E
 
R
E
S
U
M

Superficies corresponents a l'ocupació temporal en planta
Superfície en 

planta

S
A

N
T

 G
R

E
G

O
R

I
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4. ESTIMACIÓ DELS DRETS I DELS BÉNS AFECTATS 
 

4.1. Sòl 

 

Per la valoració del sòl s’ha fixat un preu en funció dels terrenys sobre els quals 

discorre la traça. Al tractar-se de sòls rústics, uns de conreu de secà i els altres de 

zona boscosa, s’ha fet una mitja sobre el preu i s’ha conclòs que el preu seria de 1,80 

€/m 2 . 

 

Les indemnitzacions per ocupacions temporals s’han fixat en un 10% del preu 

d’expropiació del mateix terreny, que sobre la mitja anteriorment realitzada s’obté 0,18 

€/m 2 . 

 

4.2. Valoració 

 

Per ocupacions temporals s’extreu una estimació econòmica de 3.865,82€. 

 

Per expropiacions permanents s’extreu una estimació econòmica de 64.139,56€. 

 

El pressupost total per expropiacions suma un total de 68.005,38€. 

5. FITXES D’OCUPACIÓ 
 

A les fitxes d’ocupació exposades a continuació es poden veure les dades de les 

parcel·les a ocupar amb una imatge on es veu la parcel·la. 

 

A més hi ha un plànol general. 

 





Fitxa 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informació cadastral 
 
Referència cadastral: 

17173A014000130000PW 
 
Parcel·la: 
11 
 

Superfície cadastral (m 2 ): 
18822,02 
 
Municipi:  
Sant Gregori 
 
Dades del titular 
 

Superfície ocupació permanent (m
2
): 

1583,33 

 

Superfície ocupació temporal (m
2
): 

1065,30 



Fitxa 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informació cadastral 
 
Referència cadastral: 

17173A014000020000PX 

 
Parcel·la: 
2 
 

Superfície cadastral (m 2 ): 
541,2 
 
Municipi: 
Sant Gregori 
 
Dades del titular 
Ajuntament de Sant Gregori 

Superfície ocupació permanent (m 2 ): 
161,36 
 
Superfície ocupació temporal (m 2 ): 
182,59 
 



Fitxa 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informació cadastral 
 
Referència cadastral: 

17173A014000340000PX 

 
Parcel·la: 
34 

 

Superfície cadastral (m 2 ): 
1921,33 
 
Municipi: 
Sant Gregori 
 
Dades del titular 

Superfície ocupació permanent (m 2 ): 
3756,48 
 
Superfície ocupació temporal (m 2 ): 
4115,04 
 



Fitxa 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informació cadastral 
 
Referència cadastral: 

17173A014090240000PR 

 
Parcel·la: 
09024 
 

Superfície cadastral (m 2 ): 
749,38 
 
Municipi: 
Sant Gregori 
 
Dades del titular 
Ajuntament de Sant Gregori 

Superfície ocupació permanent (m 2 ): 
311,9 
 
Superfície ocupació temporal (m 2 ): 
4115,04 
 



Fitxa 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informació cadastral 
 
Referència cadastral: 

17173A014000860000PP 

 
Parcel·la: 
86 
 

Superfície cadastral (m 2 ): 
1056,07 
 
Municipi: 
Sant Gregori 
 
Dades del titular 

Superfície ocupació permanent (m 2 ): 
330,51 
 
Superfície ocupació temporal (m 2 ): 
258,35 
 



Fitxa 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informació cadastral 
 
Referència cadastral: 

17173A014000870000PL 

 
Parcel·la: 
87 
 

Superfície cadastral (m 2 ): 
1853,53 
 
Municipi: 
Sant Gregori 
 
Dades del titular 

Superfície ocupació permanent (m 2 ): 
3605,8 
 
Superfície ocupació temporal (m 2 ): 
1126,34 
 



Fitxa 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Informació cadastral 
 
Referència cadastral: 

17173A014090220000PO 

 
Parcel·la: 
09022 
 

Superfície cadastral (m 2 ): 
2346,63 
 
Municipi: 
Sant Gregori 
 
Dades del titular 
Ajuntament de Sant Gregori 

Superfície ocupació permanent (m 2 ): 
231,15 
 
Superfície ocupació temporal (m 2 ): 
41,95 
 



Fitxa 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Informació cadastral 
 
Referència cadastral: 

17173A014001570000PK 

 
Parcel·la: 
157 
 

Superfície cadastral (m 2 ): 
1203,62 
 
Municipi: 
Sant Gregori 
 
Dades del titular 

Superfície ocupació permanent (m 2 ): 
133,85 
 
Superfície ocupació temporal (m 2 ): 
173,18 
 



Fitxa 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informació cadastral 
 
Referència cadastral: 

17173A014001560000PO 

 
Parcel·la: 
156 
 

Superfície cadastral (m 2 ): 
29151,62 
 
Municipi: 
Sant Gregori 
 
Dades del titular 

Superfície ocupació permanent (m 2 ): 
4150,16 
 
Superfície ocupació temporal (m 2 ): 
1249,83 
 



Fitxa 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informació cadastral 
 
Referència cadastral: 

17173A014001660000PE 

 
Parcel·la: 
166 
 

Superfície cadastral (m 2 ): 
9374,49 
 
Municipi: 
Sant Gregori 
 
Dades del titular 

Superfície ocupació permanent (m 2 ): 
2526,31 
 
Superfície ocupació temporal (m 2 ): 
862,88 
 



Fitxa 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informació cadastral 
 
Referència cadastral: 

17173A014000840000PG 

 
Parcel·la: 
84 
 

Superfície cadastral (m 2 ): 
659,17 
 
Municipi: 
Sant Gregori 
 
Dades del titular 

Superfície ocupació permanent (m 2 ): 
639,38 
 
Superfície ocupació temporal (m 2 ): 
45,01 
 



Fitxa 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informació cadastral 
 
Referència cadastral: 

17173A014090420000PB 

 
Parcel·la: 
09042 
 

Superfície cadastral (m 2 ): 
1707,15 
 
Municipi: 
Sant Gregori 
 
Dades del titular 
Ajuntament de Sant Gregori 

Superfície ocupació permanent (m 2 ): 
157,83 
 
Superfície ocupació temporal (m 2 ): 
54,64 
 



Fitxa 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informació cadastral 
 
Referència cadastral: 

17173A014000300000PO 

 
Parcel·la: 
30 
 

Superfície cadastral (m 2 ): 
402,33 
 
Municipi: 
Sant Gregori 
 
Dades del titular 

Superfície ocupació permanent (m 2 ): 
0 
 
Superfície ocupació temporal (m 2 ): 
186,4 
 



Fitxa 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informació cadastral 
 
Referència cadastral: 

17173A014001250000PK 

 
Parcel·la: 
125  
 

Superfície cadastral (m 2 ): 
6252,37 
 
Municipi: 
Sant Gregori 
 
Dades del titular 

Superfície ocupació permanent (m 2 ): 
1941,69 
 
Superfície ocupació temporal (m 2 ): 
773,3 
 



Fitxa 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informació cadastral 
 
Referència cadastral: 

17173A014000830000PY  

 
Parcel·la: 
83 
 

Superfície cadastral (m 2 ): 
3383,68 
 
Municipi: 
Sant Gregori 
 
Dades del titular 

Superfície ocupació permanent (m 2 ): 
0 
 
Superfície ocupació temporal (m 2 ): 
198,23 
 



Fitxa 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informació cadastral 
 
Referència cadastral: 

17173A014090170000PF 

 
Parcel·la: 
09017 
 

Superfície cadastral (m 2 ): 
402,86 
 
Municipi: 
Sant Gregori 
 
Dades del titular 
Ajuntament de Sant Gregori 

Superfície ocupació permanent (m 2 ): 
80,05 
 
Superfície ocupació temporal (m 2 ): 
70,1 
 



Fitxa 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informació cadastral 
 
Referència cadastral: 

17173A014001240000PO  

 
Parcel·la: 
124 
 

Superfície cadastral (m 2 ): 
2503,79 
 
Municipi: 
Sant Gregori 
 
Dades del titular 

Superfície ocupació permanent (m 2 ): 
523,01 
 
Superfície ocupació temporal (m 2 ): 
248,98 
 



Fitxa18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informació cadastral 
 
Referència cadastral: 

17173A014090140000PP 

 
Parcel·la: 
09014 
 

Superfície cadastral (m 2 ): 
1222,83 
 
Municipi: 
Sant Gregori 
 
Dades del titular 
Ajuntament de Sant Gregori 

Superfície ocupació permanent (m 2 ): 
491,14 
 
Superfície ocupació temporal (m 2 ): 
93,8 
 



Fitxa 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informació cadastral 
 
Referència cadastral: 

17173A014000820000PB 

 
Parcel·la: 
82 
 

Superfície cadastral (m 2 ): 
91077,46 
 
Municipi: 
Sant Gregori 
 
Dades del titular 

Superfície ocupació permanent (m 2 ): 
1694,36 
 
Superfície ocupació temporal (m 2 ): 
1154,79 
 



Fitxa 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informació cadastral 
 
Referència cadastral: 

17173A014001220000PF 

 
Parcel·la: 
122  
 

Superfície cadastral (m 2 ): 
23241,99 
 
Municipi: 
Sant Gregori 
 
Dades del titular 

Superfície ocupació permanent (m 2 ): 
5826,4 
 
Superfície ocupació temporal (m 2 ): 
2324,78 
 



Fitxa 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informació cadastral 
 
Referència cadastral: 

17173A014001200000PL 

 
Parcel·la: 
120 
 

Superfície cadastral (m 2 ): 
431,21 
 
Municipi: 
Sant Gregori 
 
Dades del titular 

Superfície ocupació permanent (m 2 ): 
269,15 
 
Superfície ocupació temporal (m 2 ): 
148,7 
 



Fitxa 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informació cadastral 
 
Referència cadastral: 

17173A014090110000PY 

 
Parcel·la: 
09011 
 

Superfície cadastral (m 2 ): 
3528,72 
 
Municipi: 
Sant Gregori 
 
Dades del titular 
Ajuntament de Sant Gregori 

Superfície ocupació permanent (m 2 ): 
202,35 
 
Superfície ocupació temporal (m 2 ): 
25,46 
 



Fitxa 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informació cadastral 
 
Referència cadastral: 

17173A014001210000PT 

 
Parcel·la: 
121 
 

Superfície cadastral (m 2 ): 
1460,13 
 
Municipi: 
Sant Gregori 
 
Dades del titular 

Superfície ocupació permanent (m 2 ): 
7016,88 
 
Superfície ocupació temporal (m 2 ): 
2335,3 
 



Fitxa 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Informació cadastral 
 
Referència cadastral: 

17173A014000810000PA  

 

Parcel·la: 
81 
 

Superfície cadastral (m 2 ): 
125699,05 
 
Municipi: 
Sant Gregori 
 
Dades del titular 
Ajuntament de Sant Gregori 

Superfície ocupació permanent (m 2 ): 
0 
 
Superfície ocupació temporal (m 2 ): 
4655,99 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

L’objecte del present annex és la realització d’un estudi per definir les mesures adients 

per tal que les afectacions al trànsit, al medi ambient i als veïns degudes a les obres a 

executar siguin les mínimes possibles. 

 

L’estructura de l’obra consisteix en 6 parts: 

 

- Eix principal, és la de major implicació 

- Rotonda  

- Variació de la carretera GI-531 per enllaçar amb la rotonda 

- Viaducte del camí secundari la Bruguera 

- Interseccions 

- Reposició de camins 

 

2. FASES DE L’OBRA 
 

1. Instal·lació d’obra i replanteig 

 

Aquesta activitat comprèn la instal·lació per part del Contractista en l’obra, 

disposició de casetes d’obra i tot el que comporta, així com tots els treballs 

topogràfics de replanteig de la mateixa i la localització dels serveis afectats. Tot 

això implica una sèries de treballs previs com l’esbrossada i la preparació de la 

zona. 

 

2. Execució de l’eix principal 

 

Això comporta a una sèrie d’activitats indispensables per la realització d’aquest eix, 

tot seguit es descriuen. 

 

Moviments de terres, on hi figura l’esbrossada, l’excavació en desmunt i en alguna 

part el terraplenat. Començaran pel punt on es situa el viaducte per tal que aquest 

es pugui col·locar el més aviat possible. 

 

Demolicions, sobretot de la zona on hi figura el punt quilomètric 1+250 ja que la 

rotonda actualment existent s’ha d’eliminar per tal de facilitar la connexió amb el 

vial que s’enllaçrà. Per tant s’haurà de demolir el paviment bituminós, voreres, 

serveis d’enllumenat i procedir a la seva retirada. 

 

Instal·lació de serveis, sobretot de la xarxa de drenatge i si en algun cas s’escau 

enllumenat. 

 



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 
                                                Annex 12. Estudi d’organització i desenvolupament de l’ obres     

 

 -2-

Pavimentació, caldrà preparar l’esplanada necessària i col·locar els ferms definits a 

l’annex 7 de ferms. 

 

Senyalització i seguretat vial, correspon a la senyalització horitzontal de línies, 

símbols i marques vials i a la senyalització vertical on s’inclouen els senyals de 

circulació. 

 

Serveis afectats, s’hauran de refer tots aquells serveis que degut a la construcció 

del vial hagin quedat afectats. 

 

Neteja i finalització, abans de donar per finalitzada l’obra es procedirà a una neteja 

d’aquesta i a realitzar els retocs finals. 

 

3. Rotonda 

 

L’execució de la rotonda en el punt quilomètric 0+000 del nou vial es començarà 

just quan s’estiguin realitzant els moviments de terres d’aquest.  

 

S’haurà de tenir present que com que ocupa una part de la carretera actual GI-531, 

per no desviar el trànsit per un recorregut molt llarg es farà una petita desviació del 

trànsit ocupant part del camp del lateral de manera que hi haurà una petita S en el 

recorregut mentre la rotonda s’estigui executant. 

 

També hi haurà un petit moviment de terres, seguit de les demolicions 

corresponents, de la instal·lació de serveis i de la pavimentació, de la senyalització 

i seguretat vial a més de la jardineria i de refer els serveis afectats i acabant per la 

neteja i finalització d’aquesta part. 

 

4. Variació de la carretera GI-531 

 

Just acabada de realitzar la rotonda es procedirà a enllaçar l’actual carretera GI-

531 amb la rotonda, fet que farà que el trànsit continuï passant per la petita 

desviació feta per la construcció de la rotonda de manera que primer es farà l’eix 9, 

el de més al oest, i quan aquest estigui fet el transit podrà passar per aquest i per 

la rotonda i es desviarà per un carrer paral·lel mentre es realitzen els treballs 

necessaris per la construcció de l’eix 7 el qual té un traçat més complex per tal 

d’enllaçar amb la rotonda.  

 

Les activitats seran les mateixes que en els altres casos. 
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5. Viaducte del camí de la Bruguera 

 

Un cop s’hagin fet els moviments de terra en el punt quilomètric 550 

aproximadament, que en aquest cas serà necessari que el desmunt de la part on 

es creuen el camí de la Bruguera amb la variant s’hagi completat, es procedirà a 

fer les fonamentacions pertinents si s’escau per tal de que el pas superior es pugui 

recolzar i d’aquesta manera assegurar l’estabilitat d’aquest. 

 

Al decidir que el viaducte sigui pretesat, s’haurà de transportar des del lloc on es 

fabricarà fins a l’obra i després col·locar-lo. 

 

En el pont si que un cop estigui col·locat i s’hagi posat el reg adient, s’haurà de 

instal·lar les baranes metàl·liques.  

 

6. Interseccions 

 

La realització de les interseccions es farà al mateix temps que es faci l’eix principal 

i entraran dins d’aquesta.  

 

Les interseccions 3 i 6 es farà la intersecció però no es farà més ja que els carrers 

no es sap quan es projectaran. Per aquest motiu per indicar que no hi ha 

continuïtat es podran posar New Jerseis. Tot i així en el cas de la intersecció 6 hi 

podria haver continuïtat sempre que la propietat privada del Mas de la Torre ho 

desitges ja que el camí seu queda tallat degut a l’execució de la rotonda. En el cas 

que aquest camí es redistribuís temporalment, la intersecció es tancaria.  

 

La intersecció 4 es realitzarà donant pas al camí de terres que s’endinsa cap al 

bosc i es farà a mesura que es faci la variant en aquell tram. 

 

7. Reposició de camins 

 

Tant el camí que dona continuïtat a la intersecció 4 com el camí de la Bruguera 

seran tractats per tal de posar-hi la quantitat de sorra necessària per facilitar la 

conducció de vehicles per aquests camins. 

 

3. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES 
 

Durant l’execució de les obres, sobretot en la fase de l’execució de la rotonda i de la 

variació de l’actual carretera GI-531 es produiran desviaments de transit que hauran 

d’estar indicats amb la corresponent senyalització, l’abalisament i les defenses de 

caràcter provisional es basaran en el document de Instrucció de Carreteras 8.3-IC 

“Senyalitzación de Obra”. 
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Quan en la plataforma d’una via o en les seves proximitats existeixin circumstàncies 

relacionades amb la execució d’obres i que poden representar un perill per la 

circulació, interferint al seu desenvolupament habitual, aquesta senyalització té com a 

objectiu: 

- Informar a l’usuari de la presència d’obres 

- Ordenar la circulació en la zona afectada 

- Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació d’obra 

 

Per tant es pretén aconseguir una seguretat major tant pels conductors com pels 

treballadors de les obres. 

 

El catàleg d’elements de senyalització, abalisament i defensa que és l’annex 1 

d’aquesta instrucció determina la següent sèrie de senyals: 

 

- Senyals de perill 

- Senyals de reglamentació i prioritat 

- Senyals de indicació 

- Senyals manuals 

- Elements de abalisament reflectants 

- Elements lluminosos 

- Elements de defensa 

 

En aquesta obra de la variant de Sant Gregori el tram més important que és l’eix 

principal no influeix al transit, com s’ha dit anteriorment, els trams que influeixen són 

l’execució de la rotonda i la variació de l’actual carretera GI-531 és per aquest motiu 

que les senyals indispensables durant aquestes fases són: 

 

- TP – 18 que indica zona d’obres 

- TR – 301 que indica la velocitat màxima a la qual s’ha d’anar per obres 

- TR – 305 que indica prohibit el avançament 

- TP – 17 que indica un estretament de la calçada 

 

4. PLAÇ D’EXECUCIÓ 
 

El plaç d’execució de l’obra corresponent a la construcció de la variant nord de Sant 

Gregori és d’aproximadament 8 mesos. 

 

5. DIAGRAMA DE GANTT 
 

 



Id Nombre de tarea Duración

1 Variant Sant Gregori 168 días

2 Implantació i replanteig 15 días

3 Vial principal 143 días

4 Demolicions 5 días

5 Esbrossada 25 días

6 Moviments de terres 80 días

7 Drenatge 10 días

8 Ferms i paviments 20 días

9 Senyalització 8 días

10 Rotonda 16 días

11 Adaptació nou carril 4 días

12 Demolicions 3 días

13 Moviments de terres 2 días

14 Instal·lació serveis 2 días

15 Drenatge 2 días

16 Ferms i paviments 5 días

17 Senyalització 2 días

18 Variació GI-531 40 días

19 Modificació eix 9 15 días

20 Modificació eix 7 25 días

21 Viaducte de la Bruguera 35 días

22 Estreps 34 días

23 Col·locació viaducte 1 día

24 Jardineria 8 días

25 Refer camins 4 días

26 Acabats 10 días

27 Seguretat i salut 153 días

M F P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M
febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre

Tarea

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

PROJECTE CONSTRUCTIU. VARIANT DE SANT GREGORI

Página 1

Proyecto: pla d'obra
Fecha: vie 24/06/11
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1. INTRODUCCIÓ 
 

En el present annex es contemplen les obres complementàries per la superfície 

plantada de la rotonda i l’arbrat en el algun punt si s’escau. 

 

Sempre s’ha tingut present que no resultés la jardineria un impediment per la visibilitat, 

és per aquest motiu que durant el recorregut del vial al haver-hi un desmunt 

considerable que ja dificulta en moltes parts la visibilitat no s’ha considerat la plantació 

d’arbres als laterals.  

 

En el cas que s’hagués de plantar algun arbre seria de la mateixa espècia que els que 

actualment es situen als laterals del final i principi de l’Avinguda Girona, el tram de la 

carretera GI-531 que passa per dins del poble. 

 

2. ESPECIES VEGETALS 
 

L’espècie arbustiva que s’ha escollit per col·locar a les rotondes és el EVONIMOS que 

es col·locarà formant una circumferència dins de la rotonda. Les unitats totals a plantar 

són 90. 

 

 
Imatge 1. Evonimos 

 

Aquesta espècie ha estat escollida pel fet que és un arbust utilitzat en la decoració de 

molts punts del poble. 

 

La resta de superfície de la rotonda serà gespa. 
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3. SISTEMES DE REG 
 

La xarxa de reg es dimensiona per proporcionar l’aigua necessària a les zones 

enjardinades, en aquest cas la rotonda, i agafa servei de la xarxa d’aigua potable. Tota 

la xarxa es projecta de forma automàtica. 

 

Per aconseguir-ho s’haurà d’executar un pas protegit per sota la calçada des de la 

xarxa d’aigua i s’haurà de col·locar una arqueta d’escomesa, de registre i de final de 

línia. 

 

Les arquetes de les escomeses seran de 1,00x0,60x0,50 m amb fons drenat i portaran 

bastiments i tapa de fossa. En ella s’instal·laran tots els elements d’automatització i 

control de reg. 

 

Les arquetes de registre seran de 0,60x0,60x0,50 m amb bastiment i tapa de fossa i 

serviran per a l’estesa de la canonada de reg i pels finals de línia. 

 

L’automatització i control del sistema de reg es portarà individualitzat des de cada 

escomesa. 

 

A l’arqueta s’instal·larà un comptador, una aixeta de pas, un filtre de malla, un 

regulador de pressió, un by-pass amb electrovàlvula i un programador autònom. 

 

4. PREPARACIÓ DEL TERRENY 
 

Les operacions de preparació de terreny tenen com a objectiu aconseguir un substrat 

adequat per al creixement de les espècies vegetals a plantar. 

 

La superfície de les rotondes es cobrirà amb un geotèxtil no teixit de filaments continus 

de polipropilè 100 % foradat per ambdues cares; amb un pes de 200 gr/m2, per tal 

d’evitar la germinació de males herbes. Una vegada realitzada la plantació s’estendrà 

matxaca de maó com a encoixinament que ajudarà a estalviar aigua ja que reté la 

humitat del sòl, manté constant la temperatura al voltant de les rels, disminueix l’acció 

erosiva del vent i evita l’aparició de males herbes. 

 

En tots els forats de plantació de l’arbrat, de volum mínim 1,00x1,00x1,00 m, es 

retirarà la terra existent i és substituirà el 50% per terra vegetal. 

 

Els arbustos es plantaran en forats de 0,40x0,40x0,40 m, substituint la totalitat de la 

terra extreta per terra vegetal. 
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5. PLANTACIÓ 
 

En el cas dels arbres, la compra es realitzarà desprès que la direcció d’obra esculli i 

marqui els arbres en el viver de procedència. L’empresa adjudicatària haurà de 

contractar l’arbrat amb un termini màxim d’un mes desprès de la signatura de l’acta de 

replanteig. A partir d’aquest moment es realitzarà les feines d’encàrrec i marcatge. 

 

El transport es farà amb les degudes proteccions, tant les branques com el tronc. La 

càrrega i descàrrega es realitzarà amb camió grua i no s’acceptaran arbres amb 

ferides. El pa d’arrels també vindrà protegit per a evitar el assecament de les mateixes. 

 

Desprès de realitzar el forat de plantació, es procedirà a la col·locació de l’arbre en 

posició vertical al punt indicat als plànols corresponents. S’aportarà la terra extreta 

amb la terra vegetal aportada, compactant-la i deixant l’arbre perfectament ancorat i en 

posició vertical.  

 

En el cas dels arbustos serà pràcticament igual que els arbres tot i que es col·locaran 

de manera que formin una circumferència com s’ha dit anteriorment. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 14 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El propòsit d’aquest annex és el de recollir una descripció, així com les hipòtesis i 
procediments de càlcul del viaducte projectat per la variant de Sant Gregori. 
 

1.1 Descripció de l’estructura 

 
La part estructural del projecte consta d’un pont, el qual salva la traça de la variant de 
Sant Gregori per poder permetre el pas de vehicles i persones al camí de la Bruguera. 

Obra de Fàbrica O.F.1 

 
El primer pont te una llum lliure de 27,50 metres i un ample total de 6,00 m, ocupant 
3,00 m. la calçada central i 1,5 m. cada una de les voreres. 

 
La seva estructura està formada per 2 bigues prefabricades de formigó  pretensat, de 
1,45 m. de cantell, recolzades per dos estreps situats als dos extrems del pont, que 
transmeten la càrrega al estrat del terreny mitjançant una fonamentació superficial. 

 
El taulell està composat per una llosa de compressió de 20 cm de cantell.  

 

2. CARACTERÍSTICA DELS MATERIALS 
 
Les estructures de formigó s’han projectat d’acord amb l’actual normativa de EHE-08. 
S’han de distingir diverses classes d’exposició del formigó segons la posició dins 
l’esquema estructural. 

 
Els materials i coeficients de seguretat adoptats són els següents: 
 
 
Tauler:                 HA-30/I      

             γc =1,5 (control normal) 
 
Bigues prefabricades:         HP-45 
            γc =1,5 (control normal)  
 
Estreps     HA-30/I 

γc =1,5 
 

 
 
L’acer per a les armadures passives és en tots els casos B-500S. 
 
Els armats s’han dimensionat per a les seccions crítiques sota les combinacions en 
Estats Límits Últims, i d’acord amb la Instrucció EHE 08. Així mateix, s’han verificat els 
Estats Límits de Servei, comprovant que la fissuració no sobrepassi el màxim 
d’obertura admissible segons la classe d’exposició a què es troba sotmès. 
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3. BASE DE CÀLCUL 
 

3.1 Normativa i recomanacions emprades 

 
 Document Bàsic SE-AE “Seguridad estructural. Acciones en al Edificación” 
 
 Document Bàsic SE-C. “Seguridad estructural. Cimientos” Març 2006 
 
 Norma Espanyola NCSE-02 “Norma de construcción sismorresistente: parte 

general y edificación”, aprovada pel Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, i 
publicada al BOE de 11/10/2002. 

 
 Norma Espanyola EHE-08 “Instrucción de hormigón estructural”, 

 
 
 IAP-98 “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes 

de carreteras”, aprovada el 12 de febrer de 1998. 
 

3.2 Estat de càrregues 

 
Les accions considerades en el càlcul del projecte són les següents: 
 
Càrregues Permanents 
 

- Pes propi dels elements de formigó armat:     = 
25.0 kN/m3 

 
- Reaccions facilitades pel programa Civil CAD 2000. 

 
Empenta de terres 
 
S’han considerat els següents paràmetres geotècnics en el càlcul de les empentes 

del terreny: 
  

 = 20.0 kN/m3 
Cohesió = 0.0  kN/m2. 
φ =30º 
 

Sobrecàrregues 
 
S’ha considerat el tren de l’IAP. 
 
Acció sísmica 
 
Segons la “Norma de Construcción sismoresistente: Parte General y Edificación 
(NCSE-02)”, aprovada pel Reial Decret 997/2002 del 27 de setembre, a la localitat 
de Lleida li correspon un valor de acceleració bàsica de sisme de 0.102g (g, 
acceleració de la gravetat). En aquest cas, no és preceptiva la consideració de 
accions sísmiques. 
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3.3 Recobriments de les armadures 

 
En funció del tipus d’element estructural, del control d’execució i de la resistència 

característica del formigó, s’estableixen valors del recobriment mínim (rmín) i del marge 
de recobriment (Δr). Aquests recobriments no seran inferiors en cap punt als 
recobriments nominals següents: 

 
Cares formigonades contra el terreny:   5 cm. 
En la resta dels casos:     4 cm. 

 
 

3.4 Coeficients de seguretat 

 
Els càlculs s’han realitzat amb les combinacions més desfavorables de les 

hipòtesis de càrrega permanents, sobrecàrregues d’ús i climàtiques. 
 
Els valors dels coeficients de seguretat per a l’anàlisi de l’estructura sota 

combinacions d’Estat Límit Últim són les següents:  
 
 
 

TIPUS D’ACCIÓ Efecte favorable Efecte desfavorable 

Permanent G = 1,00 G = 1,50 

Permanent de valor 
no constant 

G = 1,00 G = 1,50 

Variable Q = 0,00 Q = 1,50 

    Taula 1. Coeficients de majoració d’accions per al control normal d’execució. 
 
 

Els valors dels coeficients de minoració de les resistències dels materials són els 
adjuntats en la següent taula: 
 

MATERIAL Coeficient de minoració 

Formigó c = 1,50 

Acer s = 1,15 

                Taula 2. Coeficients de minoració dels materials. 
 

4. PROGRAMES EMPRATS 
 

Per al càlcul estructural del present projecte s’ha utilitzat un programa específic de 
càlcul: 

 
 Per al càlcul tant dels estreps com del taulell, llosa i bigues s’ha empleat el 

programa civil CAD 2000 facilitat per la pròpia empresa pel fet de tenir que 
realitzar aquest projecte. 
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5. CÀLCULS ESTRUCTURALS 
 
A continuació s’inclouen els càlculs detallats de l’obtenció d’esforços i dimensionament 
dels diferents elements estructurals, així com de les comprovacions en els diferents 
Estat Límits. 
 



TAULELL I BIGUES 

MEMORIA DE CÀLCUL 



    *** CivilCAD 2000 *** Autores: L.M.Callís,J.M.Roig,I.Callís
***************************************************************

PROYECTO DE TABLERO DE VIGAS
****************************

Listado generado el día 25-06-2011 a las 18:04:09.

Nombre del proyecto : of

Normativa utilizada (España): Instrucción IAP, EHE-08

MEMORIA DEL PROYECTO
********************

Definición en planta
====================

Contorno izquierdo del tablero
------------------------------

  Punto       x            y
-------------------------------
    1     -10.000       6.000
    2      37.000       6.000

Contorno derecho del tablero
----------------------------

  Punto       x            y
-------------------------------
    1     -10.000       0.000
    2      37.000       0.000

Ejes de apoyos
--------------

Vano  1
--------
    Eje 1
         Punto       x            y
         1          0.000       0.000
         2         -0.000       6.000
    Eje 2
         Punto       x            y
         1         27.000       0.000
         2         27.000       6.000

Ejes de las vigas
-----------------

Vano  1
--------
 Viga  1
 --------
   Apoyo 1
        x1 =       0.000
        y1 =       5.300
   Apoyo 2
        x2 =      27.000
        y2 =       5.300
 Viga  2
 --------
   Apoyo 1
        x1 =       0.000
        y1 =       0.700
   Apoyo 2
        x2 =      27.000
        y2 =       0.700



Descripción de los apoyos
-------------------------

Vano  1
--------
 Viga  1
 --------
    Longitud de culata           :  0.250 m
    Número de apoyos por extremo :      1
 Viga  2
 --------
    Longitud de culata           :  0.250 m
    Número de apoyos por extremo :      1

Sección de las vigas
====================

Forma de la sección
-------------------

Vano  1
--------
 Viga  1
 --------
     Forma : Doble T
     Tipo  : BIGAPROJECTE
 Viga  2
 --------
     Forma : Doble T
     Tipo  : BIGAPROJECTE

Tipos de sección
----------------

Sección en doble T
  Tipo : BIGAPROJECTE
    Parámetros :
      A :       80.000 cm
      B :       18.000 cm
      C :      140.000 cm
      D :        1.500 cm
      E :        9.000 cm
      F :        9.000 cm
      G :       45.000 cm
      H :       77.000 cm
      I :       23.000 cm
      J :        1.500 cm
      K :        9.000 cm
      L :        9.000 cm
      M :        9.000 cm
      N :        9.000 cm

Recrecido del alma de las vigas en las zonas de apoyos
======================================================

 Lr : longitud de la zona de recrecido (m).
 Br : anchura del alma recrecida (m).
 Tr : longitud transición (m).

Vano  1
--------
 Viga  1
 --------
    Lr =    0.000 ,   Br =    0.000 ,   Tr =    0.000
 Viga  2
 --------
    Lr =    0.000 ,   Br =    0.000 ,   Tr =    0.000



Materiales
==========

 Hormigón de las vigas :
------------------------

    Nombre : HP-45

Tipo : Hormigón.

  Módulo de Young E (T/m2) :                    3258000.00
  Resistencia característica fck(T/m2) :                4591.80
  Coefic. de minoración para situación persistente :       1.500
  Coefic. de minoración para situación accidental :       1.300
  Deformación máxima de compresión :                    0.00350
  Deformación de cambio de tramo en la ley parábola-rectángulo :   0.00200

 Hormigón de la losa :
----------------------

    Nombre : HA-30

Tipo : Hormigón.

  Módulo de Young E (T/m2) :                    2916000.00
  Resistencia característica fck(T/m2) :                3061.20
  Coefic. de minoración para situación persistente :       1.500
  Coefic. de minoración para situación accidental :       1.300
  Deformación máxima de compresión :                    0.00350
  Deformación de cambio de tramo en la ley parábola-rectángulo :   0.00200

 Acero de la armadura pasiva de la viga :
-----------------------------------------

    Nombre : B500S

Tipo : Acero de dureza natural.

  Módulo de Young E (T/m2) :                    20408160.00
  Resistencia característica fyk(T/m2) :              51020.00
  Coefic. de minoración para situación persistente :       1.150
  Coefic. de minoración para situación accidental :       1.000
  Deformación máxima de compresión :                    0.01000
  Deformación máxima de tracción :                    -0.01000

 Acero de la armadura pasiva de la losa :
-----------------------------------------

    Nombre : B500S

Tipo : Acero de dureza natural.

  Módulo de Young E (T/m2) :                    20408160.00
  Resistencia característica fyk(T/m2) :              51020.00
  Coefic. de minoración para situación persistente :       1.150
  Coefic. de minoración para situación accidental :       1.000
  Deformación máxima de compresión :                    0.01000
  Deformación máxima de tracción :                    -0.01000

 Acero de la armadura activa de la viga :
-----------------------------------------

    Nombre : Y1860S7

Tipo : Acero para pretensar.

  Módulo de Young E (T/m2) :                    19387760.00
  Resistencia característica fyk(T/m2) :             173660.00
  Coefic. de minoración para situación persistente :       1.150



  Coefic. de minoración para situación accidental :       1.000
  Deformación máxima de compresión :                    0.03500
  Deformación máxima adicional a la inicial :        -0.01000
  Deformación máxima de tracción :                    -0.03500

Espesor de la losa
==================

  Espesor constante de 0.200 m
  Espesor de la losa considerado para el cálculo de esfuerzos locales:  0.000 m

Definición del pretensado
=========================

Vano  1
--------
 Viga  1
 --------
  Fila 1
  --------
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.045 m
   Area de acero de cada cordón :          1.000 cm2
   Numero de cordones           :             11
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m
   Tensión de tesado            :      14250.000 Kp/cm2

  Fila 2
  --------
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.045 m
   Area de acero de cada cordón :          1.000 cm2
   Numero de cordones           :              4
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2
   Longitud de entubamiento     :          5.000 m
   Tensión de tesado            :      14250.000 Kp/cm2

  Fila 3
  --------
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.090 m
   Area de acero de cada cordón :          1.000 cm2
   Numero de cordones           :             10
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m
   Tensión de tesado            :      14250.000 Kp/cm2

  Fila 4
  --------
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.090 m
   Area de acero de cada cordón :          1.000 cm2
   Numero de cordones           :              4
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2
   Longitud de entubamiento     :          5.000 m
   Tensión de tesado            :      14250.000 Kp/cm2

  Fila 5
  --------
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.135 m
   Area de acero de cada cordón :          1.000 cm2
   Numero de cordones           :             14
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m
   Tensión de tesado            :      14250.000 Kp/cm2

  Fila 6
  --------
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.180 m
   Area de acero de cada cordón :          1.000 cm2
   Numero de cordones           :              8
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2



   Longitud de entubamiento     :          0.000 m
   Tensión de tesado            :      14250.000 Kp/cm2

  Fila 7
  --------
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.270 m
   Area de acero de cada cordón :          1.000 cm2
   Numero de cordones           :              2
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m
   Tensión de tesado            :      14250.000 Kp/cm2

  Fila 8
  --------
   Distancia cdg-fibra inferior :          1.400 m
   Area de acero de cada cordón :          1.000 cm2
   Numero de cordones           :              8
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m
   Tensión de tesado            :      14250.000 Kp/cm2

 Viga  2
 --------
  Fila 1
  --------
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.045 m
   Area de acero de cada cordón :          1.000 cm2
   Numero de cordones           :             11
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m
   Tensión de tesado            :      14250.000 Kp/cm2

  Fila 2
  --------
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.045 m
   Area de acero de cada cordón :          1.000 cm2
   Numero de cordones           :              4
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2
   Longitud de entubamiento     :          5.000 m
   Tensión de tesado            :      14250.000 Kp/cm2

  Fila 3
  --------
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.090 m
   Area de acero de cada cordón :          1.000 cm2
   Numero de cordones           :             10
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m
   Tensión de tesado            :      14250.000 Kp/cm2

  Fila 4
  --------
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.090 m
   Area de acero de cada cordón :          1.000 cm2
   Numero de cordones           :              4
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2
   Longitud de entubamiento     :          5.000 m
   Tensión de tesado            :      14250.000 Kp/cm2

  Fila 5
  --------
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.135 m
   Area de acero de cada cordón :          1.000 cm2
   Numero de cordones           :             14
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m
   Tensión de tesado            :      14250.000 Kp/cm2

  Fila 6



  --------
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.180 m
   Area de acero de cada cordón :          1.000 cm2
   Numero de cordones           :              8
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m
   Tensión de tesado            :      14250.000 Kp/cm2

  Fila 7
  --------
   Distancia cdg-fibra inferior :          0.270 m
   Area de acero de cada cordón :          1.000 cm2
   Numero de cordones           :              2
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m
   Tensión de tesado            :      14250.000 Kp/cm2

  Fila 8
  --------
   Distancia cdg-fibra inferior :          1.400 m
   Area de acero de cada cordón :          1.000 cm2
   Numero de cordones           :              8
   Resistencia última del acero :      19000.000 Kp/cm2
   Longitud de entubamiento     :          0.000 m
   Tensión de tesado            :      14250.000 Kp/cm2

Definición de la armadura pasiva de las vigas 
==============================================

Vano  1
--------
Definición de la armadura pasiva de la losa 
============================================

Vano  1
--------
 Armadura longitudinal superior : Fi  16 a 0.200 m
 Armadura longitudinal inferior : Fi  16 a 0.200 m
 Armadura transversal superior  : Fi  16 a 0.200 m
 Armadura transversal inferior  : Fi  16 a 0.200 m

 Recubrimiento mecánico superior  : 0.050 m
 Recubrimiento mecánico inferior  : 0.050 m

Calendario
==========

  Día en que se hormigona la viga        : 0
  Día en que se transfiere el pretensado :3
  Día en que se hormigona la losa                        :30
  Número de días entre hormigonado y fraguado de la losa :28
  Día en que se aplica la carga permanente sobre la losa :60

Acciones sobre el puente
========================

Peso Propio
-----------

  Densidad del hormigón (T/m3): 2,50

Superestructura
---------------

 Peso del pavimento con el espesor de proyecto (T/m2): 0,184
  El programa incluye en el cálculo el aumento en un 50% del valor del
  peso de pavimento de proyecto, tal como se establece en la norma IAP.

 Acera izquierda :



  peso (T/m) :1,000
  anchura (m) :1,500
  distancia del centro de gravedad al borde del tablero (m) :0,750

 Acera derecha :
  peso (T/m) :1,000
  anchura (m) :1,500
  distancia del centro de gravedad al borde del tablero (m) :0,750

Sobrecarga repartida de tráfico
-------------------------------

  Sobrecarga repartida actuante en el tablero (T/m2)        : 0,40
  Zona sin acción de la sobrecarga en el borde izquierdo (m): 1,500
  Zona sin acción de la sobrecarga en el borde derecho (m)  : 1,500

Carro de cargas 
----------------

  Carga número 1
    Valor de la carga (T): 10,000
    Distancia según el eje de avance del carro (m)         : 0,000
    Distancia perpendicular al eje de avance del carro (m) : -1,000

  Carga número 2
    Valor de la carga (T): 10,000
    Distancia según el eje de avance del carro (m)         : 0,000
    Distancia perpendicular al eje de avance del carro (m) : 1,000

  Carga número 3
    Valor de la carga (T): 10,000
    Distancia según el eje de avance del carro (m)         : 1,500
    Distancia perpendicular al eje de avance del carro (m) : -1,000

  Carga número 4
    Valor de la carga (T): 10,000
    Distancia según el eje de avance del carro (m)         : 1,500
    Distancia perpendicular al eje de avance del carro (m) : 1,000

  Carga número 5
    Valor de la carga (T): 10,000
    Distancia según el eje de avance del carro (m)         : 3,000
    Distancia perpendicular al eje de avance del carro (m) : -1,000

  Carga número 6
    Valor de la carga (T): 10,000
    Distancia según el eje de avance del carro (m)         : 3,000
    Distancia perpendicular al eje de avance del carro (m) : 1,000

  Zona sin acción del carro en borde izquierdo (sin contar 0.5m)(m): 1,500
  Zona sin acción del carro en borde derecho (sin contar 0.5m)  (m): 1,500
  Número de trayectorias en que mover el carro :7
  Número de posiciones del carro en cada trayectoria :11

Humedad
-------

  Humedad relativa (%): 70,00

Coeficientes de seguridad
=========================

Coeficientes parciales de seguridad
-----------------------------------

     Est. Límite Servicio       Estado Límite Ultimo
    -----------------------  -------------------------
       Combinaciones caract.   Situac. Persistente
      frecuente y casi-perm      y transitoria



      ----------------------  ------------------------
 Acción Coef.Fav. Coef.Desf.   Coef.Fav. Coef.Desf. 
----------------------------------------------------
 PP       1.00       1.00       1.00       1.35
 PL       1.00       1.00       1.00       1.35
 SE       1.00       1.00       1.00       1.35
 SR       0.00       1.00       0.00       1.50
 CA       0.00       1.00       0.00       1.50
 GT       0.00       1.00       0.00       1.50
 DA       0.00       1.00       0.00       1.50
 TI       0.95       1.05       1.00       1.00
 TP       1.00       1.00       1.00       1.35
 RT       0.00       1.00       0.00       1.35
 FL       0.00       1.00       0.00       1.35
------------------------------------------------------
PP : Peso propio de la viga.
PL : Peso propio de la losa.
SE : Superestructura.
SR : Sobrecarga repartida.
CA : Paseo del carro de cargas puntuales.
GT : Gradiente térmico.
DA : Descenso de apoyos.
TI : Acción instantánea del pretensado.
TP : Pérdidas diferidas del pretensado.
RT : Retracción de los hormigones de viga y losa.
FL : Fluencia de los hormigones de viga y losa.

Coeficientes de combinación
---------------------------

  Coeficiente del valor de combinación Psi0 : 0,600
  Coeficiente del valor frecuente Psi1      : 0,500
  Coeficiente del valor casi-permanente Psi2: 0,200

Coeficientes de retracción y fluencia a tiempo infinito:
--------------------------------------------------------

   Resistencia característica del hormigón de la viga (Kg/cm2): 459,18
   Resistencia característica del hormigón de la losa (Kg/cm2): 306,12
   Humedad relativa (%): 70,0
   Día en que se produce el tesado de las vigas: 3,0

   Vano  1.Viga  1
   Espesor ficticio de la sección transversal de la viga (mm): 241,6
   Espesor ficticio de la sección transversal de la losa (mm): 260,9
   Coef. de retracción de la viga entre el fraguado de la losa y tiempo infinito: 0,00
   Coef. de retracción de la losa a tiempo infinito: 0,00033571
   Coef. de fluencia de la viga entre el fraguado de la losa y tiempo infinito:
    - Por acción del tesado de la viga: 1,139
    - Por peso propio de la losa: 0,852
    - Por superestructura: 1,220
   Coef. de fluencia de la losa a tiempo infinito:
    - Por superestructura: 1,865

   Vano  1.Viga  2
   Espesor ficticio de la sección transversal de la viga (mm): 241,6
   Espesor ficticio de la sección transversal de la losa (mm): 260,9
   Coef. de retracción de la viga entre el fraguado de la losa y tiempo infinito: 0,00
   Coef. de retracción de la losa a tiempo infinito: 0,00033571
   Coef. de fluencia de la viga entre el fraguado de la losa y tiempo infinito:
    - Por acción del tesado de la viga: 1,139
    - Por peso propio de la losa: 0,852
    - Por superestructura: 1,220
   Coef. de fluencia de la losa a tiempo infinito:
    - Por superestructura: 1,865

LISTADO DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS
======================================



  Sección bruta : No incluye la armadura activa ni la pasiva.
  Sección neta  : Se añade a la sección bruta la armadura pasiva, que
    se homogeneiza respecto del hormigón. No incluye la armadura activa. 
    Se incluyen, sin embargo, los agujeros de las vainas de pretensado.
  Sección homogeneizada : Se añade a la sección neta la armadura activa, que
    se homogeneiza respecto del hormigón.
  A  : área de la sección.
  Ix : momento de inercia respecto del eje horizontal que pasa por el 
       centro de gravedad.
  Iy : momento de inercia respecto del eje vertical que pasa por el 
       centro de gravedad.
  Vs : Distancia del centro de gravedad a la fibra superior de la sección.
  Vi : Distancia del centro de gravedad a la fibra inferior de la sección.

Secciones completas
===================

  Las secciones siguientes NO incluyen la reducción del ancho de losa asociada
  al coeficiente de ancho eficaz.

 Vano   1 Viga   1
 ------------------

Sección completa bruta de la viga
---------------------------------

Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m) 
------------------------------------------------------------
   -0.250    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
    0.000    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
    0.225    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
    2.700    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
    4.740    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
    5.225    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
    5.400    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
    8.100    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
   10.800    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
   13.500    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
   16.200    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
   18.900    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
   21.600    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
   21.775    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
   22.260    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
   24.300    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
   26.775    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
   27.000    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
   27.250    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677

Sección completa bruta de la viga + losa
----------------------------------------

Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m) 
------------------------------------------------------------
   -0.250    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    0.000    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    0.225    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    2.700    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    4.740    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    5.225    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    5.400    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    8.100    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   10.800    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   13.500    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   16.200    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   18.900    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   21.600    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   21.775    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   22.260    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   24.300    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059



   26.775    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   27.000    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   27.250    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059

Sección completa neta de la viga
--------------------------------

Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m) 
------------------------------------------------------------
   -0.250    0.59907    0.16724    0.03181    0.769   -0.681
    0.000    0.59907    0.16724    0.03181    0.769   -0.681
    0.225    0.59907    0.16724    0.03181    0.769   -0.681
    2.700    0.59907    0.16724    0.03181    0.769   -0.681
    4.740    0.59907    0.16724    0.03181    0.769   -0.681
    5.225    0.59827    0.16694    0.03175    0.769   -0.681
    5.400    0.59827    0.16694    0.03175    0.769   -0.681
    8.100    0.59827    0.16694    0.03175    0.769   -0.681
   10.800    0.59827    0.16694    0.03175    0.769   -0.681
   13.500    0.59827    0.16694    0.03175    0.769   -0.681
   16.200    0.59827    0.16694    0.03175    0.769   -0.681
   18.900    0.59827    0.16694    0.03175    0.769   -0.681
   21.600    0.59827    0.16694    0.03175    0.769   -0.681
   21.775    0.59827    0.16694    0.03175    0.769   -0.681
   22.260    0.59907    0.16724    0.03181    0.769   -0.681
   24.300    0.59907    0.16724    0.03181    0.769   -0.681
   26.775    0.59907    0.16724    0.03181    0.769   -0.681
   27.000    0.59907    0.16724    0.03181    0.769   -0.681
   27.250    0.59907    0.16724    0.03181    0.769   -0.681

Sección completa neta de la viga + losa
---------------------------------------

Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m) 
------------------------------------------------------------
   -0.250    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
    0.000    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
    0.225    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
    2.700    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
    4.740    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
    5.225    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
    5.400    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
    8.100    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   10.800    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   13.500    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   16.200    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   18.900    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   21.600    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   21.775    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   22.260    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
   24.300    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
   26.775    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
   27.000    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
   27.250    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078

Sección completa homogeneizada de la viga
-----------------------------------------

Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m) 
------------------------------------------------------------
   -0.250    0.63061    0.17809    0.03408    0.788   -0.662
    0.000    0.63061    0.17809    0.03408    0.788   -0.662
    0.225    0.63061    0.17809    0.03408    0.788   -0.662
    2.700    0.63061    0.17809    0.03408    0.788   -0.662
    4.740    0.63061    0.17809    0.03408    0.788   -0.662
    5.225    0.63458    0.17948    0.03435    0.792   -0.658
    5.400    0.63458    0.17948    0.03435    0.792   -0.658
    8.100    0.63458    0.17948    0.03435    0.792   -0.658
   10.800    0.63458    0.17948    0.03435    0.792   -0.658
   13.500    0.63458    0.17948    0.03435    0.792   -0.658



   16.200    0.63458    0.17948    0.03435    0.792   -0.658
   18.900    0.63458    0.17948    0.03435    0.792   -0.658
   21.600    0.63458    0.17948    0.03435    0.792   -0.658
   21.775    0.63458    0.17948    0.03435    0.792   -0.658
   22.260    0.63061    0.17809    0.03408    0.788   -0.662
   24.300    0.63061    0.17809    0.03408    0.788   -0.662
   26.775    0.63061    0.17809    0.03408    0.788   -0.662
   27.000    0.63061    0.17809    0.03408    0.788   -0.662
   27.250    0.63061    0.17809    0.03408    0.788   -0.662

Sección completa homogeneizada de la viga + losa
------------------------------------------------

Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m) 
------------------------------------------------------------
   -0.250    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
    0.000    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
    0.225    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
    2.700    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
    4.740    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
    5.225    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
    5.400    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
    8.100    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   10.800    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   13.500    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   16.200    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   18.900    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   21.600    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   21.775    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   22.260    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
   24.300    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
   26.775    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
   27.000    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
   27.250    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056

 Vano   1 Viga   2
 ------------------

Sección completa bruta de la viga
---------------------------------

Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m) 
------------------------------------------------------------
   -0.250    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
    0.000    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
    0.225    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
    2.700    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
    4.740    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
    5.225    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
    5.400    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
    8.100    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
   10.800    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
   13.500    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
   16.200    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
   18.900    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
   21.600    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
   21.775    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
   22.260    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
   24.300    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
   26.775    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
   27.000    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677
   27.250    0.60437    0.16910    0.03219    0.773   -0.677

Sección completa bruta de la viga + losa
----------------------------------------

Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m) 
------------------------------------------------------------
   -0.250    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059



    0.000    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    0.225    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    2.700    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    4.740    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    5.225    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    5.400    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    8.100    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   10.800    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   13.500    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   16.200    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   18.900    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   21.600    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   21.775    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   22.260    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   24.300    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   26.775    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   27.000    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   27.250    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059

Sección completa neta de la viga
--------------------------------

Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m) 
------------------------------------------------------------
   -0.250    0.59907    0.16724    0.03181    0.769   -0.681
    0.000    0.59907    0.16724    0.03181    0.769   -0.681
    0.225    0.59907    0.16724    0.03181    0.769   -0.681
    2.700    0.59907    0.16724    0.03181    0.769   -0.681
    4.740    0.59907    0.16724    0.03181    0.769   -0.681
    5.225    0.59827    0.16694    0.03175    0.769   -0.681
    5.400    0.59827    0.16694    0.03175    0.769   -0.681
    8.100    0.59827    0.16694    0.03175    0.769   -0.681
   10.800    0.59827    0.16694    0.03175    0.769   -0.681
   13.500    0.59827    0.16694    0.03175    0.769   -0.681
   16.200    0.59827    0.16694    0.03175    0.769   -0.681
   18.900    0.59827    0.16694    0.03175    0.769   -0.681
   21.600    0.59827    0.16694    0.03175    0.769   -0.681
   21.775    0.59827    0.16694    0.03175    0.769   -0.681
   22.260    0.59907    0.16724    0.03181    0.769   -0.681
   24.300    0.59907    0.16724    0.03181    0.769   -0.681
   26.775    0.59907    0.16724    0.03181    0.769   -0.681
   27.000    0.59907    0.16724    0.03181    0.769   -0.681
   27.250    0.59907    0.16724    0.03181    0.769   -0.681

Sección completa neta de la viga + losa
---------------------------------------

Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m) 
------------------------------------------------------------
   -0.250    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
    0.000    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
    0.225    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
    2.700    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
    4.740    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
    5.225    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
    5.400    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
    8.100    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   10.800    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   13.500    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   16.200    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   18.900    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   21.600    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   21.775    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   22.260    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
   24.300    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
   26.775    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
   27.000    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
   27.250    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078



Sección completa homogeneizada de la viga
-----------------------------------------

Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m) 
------------------------------------------------------------
   -0.250    0.63061    0.17809    0.03408    0.788   -0.662
    0.000    0.63061    0.17809    0.03408    0.788   -0.662
    0.225    0.63061    0.17809    0.03408    0.788   -0.662
    2.700    0.63061    0.17809    0.03408    0.788   -0.662
    4.740    0.63061    0.17809    0.03408    0.788   -0.662
    5.225    0.63458    0.17948    0.03435    0.792   -0.658
    5.400    0.63458    0.17948    0.03435    0.792   -0.658
    8.100    0.63458    0.17948    0.03435    0.792   -0.658
   10.800    0.63458    0.17948    0.03435    0.792   -0.658
   13.500    0.63458    0.17948    0.03435    0.792   -0.658
   16.200    0.63458    0.17948    0.03435    0.792   -0.658
   18.900    0.63458    0.17948    0.03435    0.792   -0.658
   21.600    0.63458    0.17948    0.03435    0.792   -0.658
   21.775    0.63458    0.17948    0.03435    0.792   -0.658
   22.260    0.63061    0.17809    0.03408    0.788   -0.662
   24.300    0.63061    0.17809    0.03408    0.788   -0.662
   26.775    0.63061    0.17809    0.03408    0.788   -0.662
   27.000    0.63061    0.17809    0.03408    0.788   -0.662
   27.250    0.63061    0.17809    0.03408    0.788   -0.662

Sección completa homogeneizada de la viga + losa
------------------------------------------------

Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m) 
------------------------------------------------------------
   -0.250    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
    0.000    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
    0.225    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
    2.700    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
    4.740    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
    5.225    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
    5.400    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
    8.100    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   10.800    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   13.500    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   16.200    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   18.900    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   21.600    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   21.775    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   22.260    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
   24.300    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
   26.775    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
   27.000    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
   27.250    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056

Secciones eficaces
==================

  Las secciones siguientes SI incluyen la reducción del ancho de losa asociada
  al coeficiente de ancho eficaz.

 Vano   1 Viga   1
 ------------------

Sección eficaz bruta viga+losa para estado límite de servicio
-------------------------------------------------------------

Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m) 
------------------------------------------------------------
   -0.250    1.00095    0.35737    0.22500    0.622   -1.028
    0.000    1.00095    0.35737    0.22500    0.622   -1.028
    0.225    1.00249    0.35784    0.22752    0.622   -1.028
    2.700    1.01942    0.36284    0.25677    0.612   -1.038
    4.740    1.03338    0.36685    0.28304    0.605   -1.045



    5.225    1.03670    0.36778    0.28958    0.603   -1.047
    5.400    1.03790    0.36812    0.29197    0.603   -1.047
    8.100    1.04714    0.37069    0.31091    0.598   -1.052
   10.800    1.04714    0.37069    0.31091    0.598   -1.052
   13.500    1.04714    0.37069    0.31091    0.598   -1.052
   16.200    1.04714    0.37069    0.31091    0.598   -1.052
   18.900    1.04714    0.37069    0.31091    0.598   -1.052
   21.600    1.03790    0.36812    0.29197    0.603   -1.047
   21.775    1.03670    0.36778    0.28958    0.603   -1.047
   22.260    1.03338    0.36685    0.28304    0.605   -1.045
   24.300    1.01942    0.36284    0.25677    0.612   -1.038
   26.775    1.00249    0.35784    0.22752    0.622   -1.028
   27.000    1.00095    0.35737    0.22500    0.622   -1.028
   27.250    1.00095    0.35737    0.22500    0.622   -1.028

Sección eficaz bruta viga+losa para estado límite último
--------------------------------------------------------

Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m) 
------------------------------------------------------------
   -0.250    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    0.000    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    0.225    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    2.700    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    4.740    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    5.225    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    5.400    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    8.100    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   10.800    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   13.500    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   16.200    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   18.900    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   21.600    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   21.775    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   22.260    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   24.300    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   26.775    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   27.000    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   27.250    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059

Sección eficaz neta viga+losa para estado límite de servicio
------------------------------------------------------------

Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m) 
------------------------------------------------------------
   -0.250    1.02372    0.36158    0.24105    0.604   -1.046
    0.000    1.02372    0.36158    0.24105    0.604   -1.046
    0.225    1.02525    0.36202    0.24372    0.603   -1.047
    2.700    1.04219    0.36669    0.27472    0.594   -1.056
    4.740    1.05831    0.37100    0.30378    0.586   -1.064
    5.225    1.06083    0.37107    0.31065    0.584   -1.066
    5.400    1.06202    0.37138    0.31318    0.583   -1.067
    8.100    1.07126    0.37377    0.33323    0.579   -1.071
   10.800    1.07126    0.37377    0.33323    0.579   -1.071
   13.500    1.07126    0.37377    0.33323    0.579   -1.071
   16.200    1.07126    0.37377    0.33323    0.579   -1.071
   18.900    1.07126    0.37377    0.33323    0.579   -1.071
   21.600    1.06202    0.37138    0.31318    0.583   -1.067
   21.775    1.06083    0.37107    0.31065    0.584   -1.066
   22.260    1.05831    0.37100    0.30378    0.586   -1.064
   24.300    1.04219    0.36669    0.27472    0.594   -1.056
   26.775    1.02525    0.36202    0.24372    0.603   -1.047
   27.000    1.02372    0.36158    0.24105    0.604   -1.046
   27.250    1.02372    0.36158    0.24105    0.604   -1.046

Sección eficaz neta viga+losa para estado límite último
-------------------------------------------------------

Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m) 



------------------------------------------------------------
   -0.250    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
    0.000    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
    0.225    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
    2.700    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
    4.740    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
    5.225    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
    5.400    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
    8.100    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   10.800    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   13.500    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   16.200    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   18.900    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   21.600    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   21.775    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   22.260    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
   24.300    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
   26.775    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
   27.000    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
   27.250    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078

Sección eficaz homogeneizada viga+losa para estado límite de servicio
---------------------------------------------------------------------

Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m) 
------------------------------------------------------------
   -0.250    1.05525    0.38489    0.24332    0.626   -1.024
    0.000    1.05525    0.38489    0.24332    0.626   -1.024
    0.225    1.05679    0.38535    0.24599    0.625   -1.025
    2.700    1.07373    0.39042    0.27699    0.616   -1.034
    4.740    1.08985    0.39510    0.30605    0.608   -1.042
    5.225    1.09713    0.39981    0.31325    0.610   -1.040
    5.400    1.09832    0.40015    0.31578    0.609   -1.041
    8.100    1.10756    0.40279    0.33582    0.605   -1.045
   10.800    1.10756    0.40279    0.33582    0.605   -1.045
   13.500    1.10756    0.40279    0.33582    0.605   -1.045
   16.200    1.10756    0.40279    0.33582    0.605   -1.045
   18.900    1.10756    0.40279    0.33582    0.605   -1.045
   21.600    1.09832    0.40015    0.31578    0.609   -1.041
   21.775    1.09713    0.39981    0.31325    0.610   -1.040
   22.260    1.08985    0.39510    0.30605    0.608   -1.042
   24.300    1.07373    0.39042    0.27699    0.616   -1.034
   26.775    1.05679    0.38535    0.24599    0.625   -1.025
   27.000    1.05525    0.38489    0.24332    0.626   -1.024
   27.250    1.05525    0.38489    0.24332    0.626   -1.024

Sección eficaz homogeneizada viga+losa para estado límite último
----------------------------------------------------------------

Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m) 
------------------------------------------------------------
   -0.250    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
    0.000    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
    0.225    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
    2.700    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
    4.740    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
    5.225    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
    5.400    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
    8.100    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   10.800    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   13.500    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   16.200    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   18.900    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   21.600    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   21.775    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   22.260    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
   24.300    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
   26.775    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
   27.000    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056



   27.250    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056

 Vano   1 Viga   2
 ------------------

Sección eficaz bruta viga+losa para estado límite de servicio
-------------------------------------------------------------

Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m) 
------------------------------------------------------------
   -0.250    1.00095    0.35737    0.22500    0.622   -1.028
    0.000    1.00095    0.35737    0.22500    0.622   -1.028
    0.225    1.00249    0.35784    0.22752    0.622   -1.028
    2.700    1.01942    0.36284    0.25677    0.612   -1.038
    4.740    1.03338    0.36685    0.28304    0.605   -1.045
    5.225    1.03670    0.36778    0.28958    0.603   -1.047
    5.400    1.03790    0.36812    0.29197    0.603   -1.047
    8.100    1.04714    0.37069    0.31091    0.598   -1.052
   10.800    1.04714    0.37069    0.31091    0.598   -1.052
   13.500    1.04714    0.37069    0.31091    0.598   -1.052
   16.200    1.04714    0.37069    0.31091    0.598   -1.052
   18.900    1.04714    0.37069    0.31091    0.598   -1.052
   21.600    1.03790    0.36812    0.29197    0.603   -1.047
   21.775    1.03670    0.36778    0.28958    0.603   -1.047
   22.260    1.03338    0.36685    0.28304    0.605   -1.045
   24.300    1.01942    0.36284    0.25677    0.612   -1.038
   26.775    1.00249    0.35784    0.22752    0.622   -1.028
   27.000    1.00095    0.35737    0.22500    0.622   -1.028
   27.250    1.00095    0.35737    0.22500    0.622   -1.028

Sección eficaz bruta viga+losa para estado límite último
--------------------------------------------------------

Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m) 
------------------------------------------------------------
   -0.250    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    0.000    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    0.225    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    2.700    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    4.740    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    5.225    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    5.400    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
    8.100    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   10.800    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   13.500    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   16.200    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   18.900    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   21.600    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   21.775    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   22.260    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   24.300    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   26.775    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   27.000    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059
   27.250    1.06084    0.37442    0.34071    0.591   -1.059

Sección eficaz neta viga+losa para estado límite de servicio
------------------------------------------------------------

Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m) 
------------------------------------------------------------
   -0.250    1.02372    0.36158    0.24105    0.604   -1.046
    0.000    1.02372    0.36158    0.24105    0.604   -1.046
    0.225    1.02525    0.36202    0.24372    0.603   -1.047
    2.700    1.04219    0.36669    0.27472    0.594   -1.056
    4.740    1.05831    0.37100    0.30378    0.586   -1.064
    5.225    1.06083    0.37107    0.31065    0.584   -1.066
    5.400    1.06202    0.37138    0.31318    0.583   -1.067
    8.100    1.07126    0.37377    0.33323    0.579   -1.071
   10.800    1.07126    0.37377    0.33323    0.579   -1.071



   13.500    1.07126    0.37377    0.33323    0.579   -1.071
   16.200    1.07126    0.37377    0.33323    0.579   -1.071
   18.900    1.07126    0.37377    0.33323    0.579   -1.071
   21.600    1.06202    0.37138    0.31318    0.583   -1.067
   21.775    1.06083    0.37107    0.31065    0.584   -1.066
   22.260    1.05831    0.37100    0.30378    0.586   -1.064
   24.300    1.04219    0.36669    0.27472    0.594   -1.056
   26.775    1.02525    0.36202    0.24372    0.603   -1.047
   27.000    1.02372    0.36158    0.24105    0.604   -1.046
   27.250    1.02372    0.36158    0.24105    0.604   -1.046

Sección eficaz neta viga+losa para estado límite último
-------------------------------------------------------

Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m) 
------------------------------------------------------------
   -0.250    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
    0.000    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
    0.225    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
    2.700    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
    4.740    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
    5.225    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
    5.400    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
    8.100    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   10.800    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   13.500    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   16.200    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   18.900    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   21.600    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   21.775    1.08712    0.37777    0.36621    0.572   -1.078
   22.260    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
   24.300    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
   26.775    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
   27.000    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078
   27.250    1.08792    0.37858    0.36626    0.572   -1.078

Sección eficaz homogeneizada viga+losa para estado límite de servicio
---------------------------------------------------------------------

Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m) 
------------------------------------------------------------
   -0.250    1.05525    0.38489    0.24332    0.626   -1.024
    0.000    1.05525    0.38489    0.24332    0.626   -1.024
    0.225    1.05679    0.38535    0.24599    0.625   -1.025
    2.700    1.07373    0.39042    0.27699    0.616   -1.034
    4.740    1.08985    0.39510    0.30605    0.608   -1.042
    5.225    1.09713    0.39981    0.31325    0.610   -1.040
    5.400    1.09832    0.40015    0.31578    0.609   -1.041
    8.100    1.10756    0.40279    0.33582    0.605   -1.045
   10.800    1.10756    0.40279    0.33582    0.605   -1.045
   13.500    1.10756    0.40279    0.33582    0.605   -1.045
   16.200    1.10756    0.40279    0.33582    0.605   -1.045
   18.900    1.10756    0.40279    0.33582    0.605   -1.045
   21.600    1.09832    0.40015    0.31578    0.609   -1.041
   21.775    1.09713    0.39981    0.31325    0.610   -1.040
   22.260    1.08985    0.39510    0.30605    0.608   -1.042
   24.300    1.07373    0.39042    0.27699    0.616   -1.034
   26.775    1.05679    0.38535    0.24599    0.625   -1.025
   27.000    1.05525    0.38489    0.24332    0.626   -1.024
   27.250    1.05525    0.38489    0.24332    0.626   -1.024

Sección eficaz homogeneizada viga+losa para estado límite último
----------------------------------------------------------------

Distancia(m)  A(m2)      Ix(m4)    Iy(m4)    Vs(m)    Vi(m) 
------------------------------------------------------------
   -0.250    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
    0.000    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
    0.225    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056



    2.700    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
    4.740    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
    5.225    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
    5.400    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
    8.100    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   10.800    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   13.500    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   16.200    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   18.900    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   21.600    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   21.775    1.12342    0.40721    0.36880    0.598   -1.052
   22.260    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
   24.300    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
   26.775    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
   27.000    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056
   27.250    1.11946    0.40335    0.36853    0.594   -1.056

CALCULO A ROTURA POR FLEXION
============================

Cálculo a rotura por flexión en la viga aislada.
================================================

Esfuerzos no decalados longitudinalmente (apartado 44.2.3.4.2 de la EHE).

 Vano   1 Viga   1
 ------------------

Cálculo realizado para flector positivo.

Coeficientes de anchura eficaz empleados

Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano

 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000

 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000

Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga

 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000

 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000

     s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K         esup      einf
---------------------------------------------------------------------
     -0.250      0.000      0.000        -
      0.000      0.000      0.000        -
      1.061    696.689     53.024     13.139      3.500     -1.709
      1.116    710.270     55.719     12.747      3.500     -1.363
      1.127    711.906     56.256     12.655      3.500     -1.309
      2.700    711.906    133.218      5.344      3.500     -1.309
      4.740    711.906    214.315      3.322      3.500     -1.309
      5.400    735.326    236.930      3.104      3.500     -0.858
      6.125    752.421    256.820      2.930      3.500     -0.613
      8.100    752.480    311.010      2.419      3.500     -0.613
     10.800    752.480    355.459      2.117      3.500     -0.613
     13.500    752.480    370.275      2.032      3.500     -0.613
     16.200    752.480    355.459      2.117      3.500     -0.613
     18.900    752.480    311.011      2.419      3.500     -0.613
     20.873    752.480    256.880      2.929      3.500     -0.613



     21.600    735.326    236.930      3.104      3.500     -0.858
     22.260    711.906    214.315      3.322      3.500     -1.309
     24.300    711.906    133.218      5.344      3.500     -1.309
     25.873    711.906     56.256     12.655      3.500     -1.309
     25.884    710.270     55.720     12.747      3.500     -1.363
     25.939    696.689     53.024     13.139      3.500     -1.709
     27.000      0.000      0.000        -
     27.250      0.000      0.000        -

 Vano   1 Viga   2
 ------------------

Cálculo realizado para flector positivo.

Coeficientes de anchura eficaz empleados

Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano

 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000

 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000

Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga

 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000

 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000

     s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K         esup      einf
---------------------------------------------------------------------
     -0.250      0.000      0.000        -
      0.000      0.000      0.000        -
      1.061    696.689     53.024     13.139      3.500     -1.709
      1.116    710.270     55.719     12.747      3.500     -1.363
      1.127    711.906     56.256     12.655      3.500     -1.309
      2.700    711.906    133.218      5.344      3.500     -1.309
      4.740    711.906    214.315      3.322      3.500     -1.309
      5.400    735.326    236.930      3.104      3.500     -0.858
      6.125    752.421    256.820      2.930      3.500     -0.613
      8.100    752.480    311.010      2.419      3.500     -0.613
     10.800    752.480    355.459      2.117      3.500     -0.613
     13.500    752.480    370.275      2.032      3.500     -0.613
     16.200    752.480    355.459      2.117      3.500     -0.613
     18.900    752.480    311.011      2.419      3.500     -0.613
     20.873    752.480    256.880      2.929      3.500     -0.613
     21.600    735.326    236.930      3.104      3.500     -0.858
     22.260    711.906    214.315      3.322      3.500     -1.309
     24.300    711.906    133.218      5.344      3.500     -1.309
     25.873    711.906     56.256     12.655      3.500     -1.309
     25.884    710.270     55.720     12.747      3.500     -1.363
     25.939    696.689     53.024     13.139      3.500     -1.709
     27.000      0.000      0.000        -
     27.250      0.000      0.000        -

  s (m)   : distancia al inicio de la viga.
  Mu (mT) : momento flector último de signo positivo en la sección de la viga.
  Md (mT) : momento flector de cálculo de signo positivo en la sección de la viga.
  K       : coeficiente de seguridad a rotura (Mu/Md).
  esup (o/oo) : deformación en la fibra superior de la viga.
  einf (o/oo) : deformación en la fibra inferior de la viga.

Cálculo a rotura por flexión en la viga + losa.
===============================================



Esfuerzos no decalados longitudinalmente (apartado 44.2.3.4.2 de la EHE).

 Vano   1 Viga   1
 ------------------

Cálculo realizado para flector positivo.

Coeficientes de anchura eficaz empleados

Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano

 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000

 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000

Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga

 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000

 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000

     s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K         esup      einf
---------------------------------------------------------------------
     -0.250      0.000      0.000        - 
      0.000    190.515      0.430  442.77669      0.615    -10.297
      1.061    966.197    126.754    7.62262      1.616    -10.328
      1.116   1004.897    133.253    7.54126      1.659    -10.329
      1.127   1010.148    134.547    7.50776      1.665    -10.329
      2.700   1009.204    320.099    3.15278      1.644    -10.331
      4.740   1007.266    516.093    1.95171      1.617    -10.333
      5.400   1090.268    571.731    1.90696      1.695    -10.336
      6.125   1180.880    627.890    1.88071      1.779    -10.339
      8.100   1180.508    752.803    1.56815      1.759    -10.341
     10.800   1179.086    863.672    1.36520      1.740    -10.342
     13.500   1178.546    907.486    1.29869      1.733    -10.342
     16.200   1179.086    863.672    1.36520      1.740    -10.342
     18.900   1180.508    752.803    1.56815      1.759    -10.341
     20.873   1180.980    628.060    1.88036      1.779    -10.339
     21.600   1090.268    571.731    1.90696      1.695    -10.336
     22.260   1007.266    516.093    1.95171      1.617    -10.333
     24.300   1009.204    320.100    3.15278      1.644    -10.331
     25.873   1010.148    134.548    7.50773      1.665    -10.329
     25.884   1004.897    133.254    7.54123      1.659    -10.329
     25.939    966.197    126.754    7.62259      1.616    -10.328
     27.000    190.513      0.430  442.77122      0.615    -10.297
     27.250      0.000      0.000        - 

 Vano   1 Viga   2
 ------------------

Cálculo realizado para flector positivo.

Coeficientes de anchura eficaz empleados

Coeficientes de anchura eficaz en centro de vano

 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa
   que se encuentre sobre la viga :   K1 = 1.000000

 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa
   que se encuentre sobre la viga :   K2 = 1.000000

Coeficientes de anchura eficaz en los extremos de la viga



 - Coeficiente a emplear para la parte izquierda de la losa
   que se encuentre sobre la viga :   K4 = 1.000000

 - Coeficiente a emplear para la parte derecha de la losa
   que se encuentre sobre la viga :   K5 = 1.000000

     s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K         esup      einf
---------------------------------------------------------------------
     -0.250      0.000      0.000        - 
      0.000    190.515      0.430  442.77706      0.615    -10.297
      1.061    966.197    126.754    7.62262      1.616    -10.328
      1.116   1004.897    133.253    7.54126      1.659    -10.329
      1.127   1010.148    134.547    7.50776      1.665    -10.329
      2.700   1009.204    320.099    3.15278      1.644    -10.331
      4.740   1007.266    516.093    1.95171      1.617    -10.333
      5.400   1090.268    571.731    1.90696      1.695    -10.336
      6.125   1180.880    627.890    1.88071      1.779    -10.339
      8.100   1180.508    752.803    1.56815      1.759    -10.341
     10.800   1179.086    863.672    1.36520      1.740    -10.342
     13.500   1178.546    907.486    1.29869      1.733    -10.342
     16.200   1179.086    863.672    1.36520      1.740    -10.342
     18.900   1180.508    752.804    1.56815      1.759    -10.341
     20.873   1180.980    628.060    1.88036      1.779    -10.339
     21.600   1090.268    571.731    1.90696      1.695    -10.336
     22.260   1007.266    516.093    1.95171      1.617    -10.333
     24.300   1009.204    320.100    3.15278      1.644    -10.331
     25.873   1010.148    134.548    7.50773      1.665    -10.329
     25.884   1004.897    133.254    7.54123      1.659    -10.329
     25.939    966.197    126.754    7.62259      1.616    -10.328
     27.000    190.513      0.430  442.77162      0.615    -10.297
     27.250      0.000      0.000        - 

  s (m)   : distancia al inicio de la viga + losa.
  Mu (mT) : momento flector último de signo positivo en la sección de la viga + losa.
  Md (mT) : momento flector de cálculo de signo positivo en la sección de la viga + lo
  K       : coeficiente de seguridad a rotura (Mu/Md).
  esup (o/oo) : deformación en la fibra superior de la losa.
  einf (o/oo) : deformación en la fibra inferior de la viga.

CALCULO A CORTANTE
==================

Listado de cortantes de las acciones exteriores permanentes
===========================================================

 Valores obtenidos con coeficientes de seguridad unitarios.

 Vano   1 Viga   1
 ------------------
 Punto  s(m)     Vpp      Vpl
---------------------------------
  1   -0.250   -0.000    0.000
  2    0.000   -0.376   -0.373
  3    0.000   20.396   20.249
  4    6.750   10.199   10.125
  5   13.500    0.000    0.000
  6   20.250  -10.199  -10.125
  7   27.000  -20.396  -20.248
  8   27.000    0.376    0.374
  9   27.250    0.000    0.000

 Vano   1 Viga   2
 ------------------
 Punto  s(m)     Vpp      Vpl
---------------------------------
  1   -0.250   -0.000    0.000
  2    0.000   -0.376   -0.373
  3    0.000   20.396   20.249



  4    6.750   10.199   10.125
  5   13.500    0.000    0.000
  6   20.250  -10.199  -10.125
  7   27.000  -20.396  -20.248
  8   27.000    0.376    0.374
  9   27.250    0.000    0.000

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos.
Vpp(T): cortante máximo por peso propio de la viga.
Vpl(T): cortante máximo por peso de la losa.

 Vano   1 Viga   1
 ------------------
 Punto  s(m)     Vse      Vda      Vdp
----------------------------------------
  1   -0.250    0.000    0.000    0.000
  2    0.000   19.089    0.000    0.000
  3    6.750    9.545    0.000    0.000
  4   13.500    0.000    0.000    0.000
  5   20.250   -9.544    0.000    0.000
  6   27.000  -19.089    0.000    0.000
  7   27.250    0.000    0.000    0.000

 Vano   1 Viga   2
 ------------------
 Punto  s(m)     Vse      Vda      Vdp
----------------------------------------
  1   -0.250    0.000    0.000    0.000
  2    0.000   19.089    0.000    0.000
  3    6.750    9.545    0.000    0.000
  4   13.500    0.000    0.000    0.000
  5   20.250   -9.544    0.000    0.000
  6   27.000  -19.089    0.000    0.000
  7   27.250    0.000    0.000    0.000

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos.
Vse(T): cortante máximo por superestructura.
Vda(T): cortante máximo por descenso de apoyo instantáneo.
Vdp(T): cortante máximo por descenso de apoyo a tiempo infinito.

Listado de cortantes de las acciones exteriores variables
=========================================================

 Valores obtenidos con coeficientes de seguridad unitarios.

 Vano   1 Viga   1
 ------------------
 Punto  s(m)     Vsr+     Vsr-     Vca+     Vca-     Vgt+     Vgt-
--------------------------------------------------------------------
  1   -0.250    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
  2    0.000    8.100    0.000   28.333    0.000    0.000    0.000
  3    6.750    4.585   -0.535   18.056   -3.611    0.000    0.000
  4   13.500    2.044   -2.044   10.500  -10.500    0.000    0.000
  5   20.250    0.535   -4.585    3.611  -18.056    0.000    0.000
  6   27.000    0.000   -8.100    0.000  -28.333    0.000    0.000
  7   27.250    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000

 Vano   1 Viga   2
 ------------------
 Punto  s(m)     Vsr+     Vsr-     Vca+     Vca-     Vgt+     Vgt-
--------------------------------------------------------------------
  1   -0.250    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
  2    0.000    8.100    0.000   28.333    0.000    0.000    0.000
  3    6.750    4.585   -0.535   18.056   -3.611    0.000    0.000
  4   13.500    2.044   -2.044   10.500  -10.500    0.000    0.000
  5   20.250    0.535   -4.585    3.611  -18.056    0.000    0.000
  6   27.000    0.000   -8.100    0.000  -28.333    0.000    0.000
  7   27.250    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000



s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos.
Vsr+(T): cortante máximo positivo por sobrecarga uniforme.
Vsr-(T): cortante máximo negativo por sobrecarga uniforme.
Vca+(T): cortante máximo positivo por carro.
Vca-(T): cortante máximo negativo por carro.
Vgt+(T): cortante máximo positivo por gradiente térmico.
Vgt-(T): cortante máximo negativo por gradiente térmico.

Listado de cortantes efectivos de cálculo
=========================================

 Valores obtenidos con coeficientes de seguridad correspondientes
   al estado límite último.

 Vano   1 Viga   1
 ------------------

 Punto  s(m)     Vrd1+    Vrd2+    Vrd3+    Vrd4+    Vrd5+    Vrd+
--------------------------------------------------------------------
  1   -0.250   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000
  2    0.000   -0.376   -0.750   -0.750   -0.750   -0.750   -0.376
  3    0.000   27.535   54.870   80.640  135.290  135.290  135.290
  4    6.750   13.768   27.437   40.322   74.283   74.283   74.283
  5   13.500    0.000    0.000    0.000   18.816   18.816   18.816
  6   20.250  -10.199  -20.324  -28.937  -22.718  -22.718  -10.199
  7   27.000  -20.396  -40.645  -57.871  -57.871  -57.871  -20.396
  8   27.000    0.508    1.012    1.012    1.012    1.012    1.012
  9   27.250    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000

 Punto  s(m)     Vrd1-    Vrd2-    Vrd3-    Vrd4-    Vrd5-    Vrd-
--------------------------------------------------------------------
  1   -0.250   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000
  2    0.000   -0.508   -1.012   -1.012   -1.012   -1.012   -1.012
  3    0.000   20.396   40.645   57.871   57.871   57.871   20.396
  4    6.750   10.199   20.324   28.937   22.718   22.718   10.199
  5   13.500    0.000    0.000    0.000  -18.816  -18.816  -18.816
  6   20.250  -13.768  -27.437  -40.322  -74.283  -74.283  -74.283
  7   27.000  -27.535  -54.870  -80.640 -135.290 -135.290 -135.290
  8   27.000    0.376    0.750    0.750    0.750    0.750    0.376
  9   27.250    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000

 Vano   1 Viga   2
 ------------------

 Punto  s(m)     Vrd1+    Vrd2+    Vrd3+    Vrd4+    Vrd5+    Vrd+
--------------------------------------------------------------------
  1   -0.250   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000
  2    0.000   -0.376   -0.750   -0.750   -0.750   -0.750   -0.376
  3    0.000   27.535   54.870   80.640  135.290  135.290  135.290
  4    6.750   13.768   27.437   40.322   74.283   74.283   74.283
  5   13.500    0.000    0.000    0.000   18.816   18.816   18.816
  6   20.250  -10.199  -20.324  -28.937  -22.718  -22.718  -10.199
  7   27.000  -20.396  -40.645  -57.871  -57.871  -57.871  -20.396
  8   27.000    0.508    1.012    1.012    1.012    1.012    1.012
  9   27.250    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000

 Punto  s(m)     Vrd1-    Vrd2-    Vrd3-    Vrd4-    Vrd5-    Vrd-
--------------------------------------------------------------------
  1   -0.250   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000   -0.000
  2    0.000   -0.508   -1.012   -1.012   -1.012   -1.012   -1.012
  3    0.000   20.396   40.645   57.871   57.871   57.871   20.396
  4    6.750   10.199   20.324   28.937   22.718   22.718   10.199
  5   13.500    0.000    0.000    0.000  -18.816  -18.816  -18.816
  6   20.250  -13.768  -27.437  -40.322  -74.283  -74.283  -74.283
  7   27.000  -27.535  -54.870  -80.640 -135.290 -135.290 -135.290
  8   27.000    0.376    0.750    0.750    0.750    0.750    0.376
  9   27.250    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos.



Vrd1+(T): cortante efectivo máximo positivo tras transferir el pretensado.
Vrd2+(T): cortante efectivo máximo positivo tras hormigonar la losa.
Vrd3+(T): cortante efectivo máximo positivo tras disponer la superestructura.
Vrd4+(T): cortante efectivo máximo positivo tras abrir al tráfico.
Vrd5+(T): cortante efectivo máximo positivo a tiempo infinito.
Vrd1-(T): cortante efectivo máximo negativo tras transferir el pretensado.
Vrd2-(T): cortante efectivo máximo negativo tras hormigonar la losa.
Vrd3-(T): cortante efectivo máximo negativo tras disponer la superestructura.
Vrd4-(T): cortante efectivo máximo negativo tras abrir al tráfico.
Vrd5-(T): cortante efectivo máximo negativo a tiempo infinito.
Vrd+ (T): cortante efectivo máximo positivo total.
Vrd- (T): cortante efectivo máximo negativo total.

Comprobación de rotura por cortante por compresión
==================================================

 Vano   1 Viga   1
 ------------------

 Punto  s(m)     Vrd      Vu1     Vrd/Vu1
--------------------------------------------
  1   -0.250    0.000  253.412    0.000
  2    0.000    1.012  273.290    0.004
  3    0.000  135.290  273.290    0.495
  4    6.750   74.283  304.871    0.244
  5   13.500   18.816  305.571    0.062
  6   20.250   74.283  304.871    0.244
  7   27.000  135.290  273.290    0.495
  8   27.000    1.012  273.290    0.004
  9   27.250    0.000  253.412    0.000

 Vano   1 Viga   2
 ------------------

 Punto  s(m)     Vrd      Vu1     Vrd/Vu1
--------------------------------------------
  1   -0.250    0.000  253.412    0.000
  2    0.000    1.012  273.290    0.004
  3    0.000  135.290  273.290    0.495
  4    6.750   74.283  304.871    0.244
  5   13.500   18.816  305.571    0.062
  6   20.250   74.283  304.871    0.244
  7   27.000  135.290  273.290    0.495
  8   27.000    1.012  273.290    0.004
  9   27.250    0.000  253.412    0.000

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos.
Vrd(T): cortante efectivo máximo total.
Vu1(T): cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma.

Comprobación de rotura por cortante por tracción
================================================

 Vano   1 Viga   1
 ------------------

 Punto  s(m)     Vrd      Vcu      Vsu      As
--------------------------------------------------
  1   -0.250    0.000   14.991    0.000    0.000
  2    0.000    1.012   24.930    0.000    0.000
  3    0.000  135.290   24.930  110.361   19.597
  4    6.750   74.283   40.161   34.122    6.030
  5   13.500   18.816   40.511    0.000    0.000
  6   20.250   74.283   40.161   34.122    6.030
  7   27.000  135.290   24.930  110.361   19.597
  8   27.000    1.012   24.930    0.000    0.000
  9   27.250    0.000   14.991    0.000    0.000

 Vano   1 Viga   2



 ------------------

 Punto  s(m)     Vrd      Vcu      Vsu      As
--------------------------------------------------
  1   -0.250    0.000   14.991    0.000    0.000
  2    0.000    1.012   24.930    0.000    0.000
  3    0.000  135.290   24.930  110.361   19.597
  4    6.750   74.283   40.161   34.122    6.030
  5   13.500   18.816   40.511    0.000    0.000
  6   20.250   74.283   40.161   34.122    6.030
  7   27.000  135.290   24.930  110.361   19.597
  8   27.000    1.012   24.930    0.000    0.000
  9   27.250    0.000   14.991    0.000    0.000

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos.
Vrd(T): cortante efectivo máximo total.
Vcu(T): contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante.
Vsu(T): contribución de la armadura transversal del alma a la resistencia a cortante.
As(cm2/m): área de la armadura transversal de cálculo por viga (no incluye la arm. mín

LISTADO DE FUERZAS DE PRETENSADO
================================

Coeficientes de seguridad empleados : unitarios.

Fuerza de pretensado a lo largo de cada cable en cada instante
==============================================================

 Vano   1 Viga   1
 ------------------

  Punto     s (m)     Cable      P1 (T)       P2 (T)       P3 (T)
---------------------------------------------------------------------
    1      -0.250      1         0.000        0.000        0.000
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         0.000        0.000        0.000
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         0.000        0.000        0.000
                       6         0.000        0.000        0.000
                       7         0.000        0.000        0.000
                       8         0.000        0.000        0.000
    2       0.000      1        66.846       59.387       51.427
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3        60.769       54.136       46.974
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5        85.077       75.998       66.074
                       6        48.616       43.546       37.935
                       7        12.154       10.946        9.573
                       8        48.616       46.765       42.754
    3       0.225      1       126.997      114.109      100.128
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3       115.452      104.009       91.492
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5       161.633      145.996      128.740
                       6        92.362       83.645       73.938
                       7        23.090       21.021       18.671
                       8        92.362       89.584       84.037
    4       2.700      1       143.121      129.329      114.214
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3       130.110      117.799      104.216
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5       182.154      165.237      146.441
                       6       104.088       94.603       83.989
                       7        26.022       23.741       21.151
                       8       104.088       99.525       92.343
    5       4.740      1       143.121      130.152      116.115
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3       130.110      118.492      105.845
                       4         0.000        0.000        0.000



                       5       182.154      166.130      148.584
                       6       104.088       95.070       85.135
                       7        26.022       23.836       21.398
                       8       104.088       98.811       91.348
    6       5.225      1       143.301      128.566      112.927
                       2        46.181       41.165       36.053
                       3       130.274      117.112      103.052
                       4        46.181       41.258       36.210
                       5       182.383      164.282      144.821
                       6       104.219       94.062       83.068
                       7        26.055       23.609       20.924
                       8       104.219       99.115       91.556
    7       5.400      1       143.301      128.386      112.604
                       2        52.109       46.686       40.947
                       3       130.274      116.953      102.766
                       4        52.109       46.781       41.107
                       5       182.383      164.067      144.432
                       6       104.219       93.943       82.853
                       7        26.055       23.581       20.873
                       8       104.219       99.103       91.519
    8       8.100      1       143.301      129.136      114.344
                       2        52.109       46.958       41.579
                       3       130.274      117.584      104.258
                       4        52.109       47.034       41.703
                       5       182.383      164.881      146.393
                       6       104.219       94.368       83.900
                       7        26.055       23.667       21.099
                       8       104.219       98.444       90.599
    9      10.800      1       143.301      129.586      115.397
                       2        52.109       47.122       41.962
                       3       130.274      117.963      105.160
                       4        52.109       47.185       42.064
                       5       182.383      165.369      147.580
                       6       104.219       94.623       84.535
                       7        26.055       23.719       21.235
                       8       104.219       98.049       90.044
   10      13.500      1       143.301      129.735      115.763
                       2        52.109       47.177       42.096
                       3       130.274      118.089      105.475
                       4        52.109       47.236       42.190
                       5       182.383      165.532      147.993
                       6       104.219       94.708       84.756
                       7        26.055       23.736       21.283
                       8       104.219       97.917       89.854
   11      16.200      1       143.301      129.586      115.397
                       2        52.109       47.122       41.962
                       3       130.274      117.963      105.160
                       4        52.109       47.185       42.064
                       5       182.383      165.369      147.580
                       6       104.219       94.623       84.535
                       7        26.055       23.719       21.235
                       8       104.219       98.049       90.044
   12      18.900      1       143.301      129.136      114.344
                       2        52.109       46.958       41.579
                       3       130.274      117.584      104.258
                       4        52.109       47.034       41.703
                       5       182.383      164.881      146.393
                       6       104.219       94.368       83.900
                       7        26.055       23.667       21.099
                       8       104.219       98.444       90.599
   13      21.600      1       143.301      128.386      112.604
                       2        52.109       46.686       40.947
                       3       130.274      116.953      102.766
                       4        52.109       46.781       41.107
                       5       182.383      164.067      144.432
                       6       104.219       93.943       82.853
                       7        26.055       23.581       20.873
                       8       104.219       99.103       91.519
   14      21.775      1       143.301      128.566      112.927



                       2        46.181       41.165       36.053
                       3       130.274      117.112      103.052
                       4        46.181       41.258       36.210
                       5       182.383      164.282      144.821
                       6       104.219       94.062       83.068
                       7        26.055       23.609       20.924
                       8       104.219       99.115       91.556
   15      22.260      1       143.121      130.152      116.115
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3       130.110      118.492      105.845
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5       182.154      166.130      148.584
                       6       104.088       95.070       85.135
                       7        26.022       23.836       21.398
                       8       104.088       98.811       91.348
   16      24.300      1       143.121      129.329      114.214
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3       130.110      117.799      104.216
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5       182.154      165.237      146.441
                       6       104.088       94.603       83.989
                       7        26.022       23.741       21.151
                       8       104.088       99.525       92.343
   17      26.775      1       126.997      114.109      100.129
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3       115.452      104.009       91.492
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5       161.633      145.996      128.740
                       6        92.362       83.645       73.938
                       7        23.090       21.021       18.671
                       8        92.362       89.584       84.037
   18      27.000      1        66.845       59.386       51.426
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3        60.768       54.135       46.973
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5        85.076       75.997       66.073
                       6        48.615       43.546       37.934
                       7        12.154       10.946        9.572
                       8        48.615       46.764       42.753
   19      27.250      1         0.000        0.000        0.000
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         0.000        0.000        0.000
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         0.000        0.000        0.000
                       6         0.000        0.000        0.000
                       7         0.000        0.000        0.000
                       8         0.000        0.000        0.000

  P1 : fuerza de pretensado después de tesar.
  P2 : fuerza de pretensado después de hormigonar la losa.
  P3 : fuerza de pretensado a tiempo infinito.

 Vano   1 Viga   2
 ------------------

  Punto     s (m)     Cable      P1 (T)       P2 (T)       P3 (T)
---------------------------------------------------------------------
    1      -0.250      1         0.000        0.000        0.000
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         0.000        0.000        0.000
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         0.000        0.000        0.000
                       6         0.000        0.000        0.000
                       7         0.000        0.000        0.000
                       8         0.000        0.000        0.000
    2       0.000      1        66.846       59.387       51.427
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3        60.769       54.136       46.974
                       4         0.000        0.000        0.000



                       5        85.077       75.998       66.074
                       6        48.616       43.546       37.935
                       7        12.154       10.946        9.573
                       8        48.616       46.765       42.754
    3       0.225      1       126.997      114.109      100.128
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3       115.452      104.009       91.492
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5       161.633      145.996      128.740
                       6        92.362       83.645       73.938
                       7        23.090       21.021       18.671
                       8        92.362       89.584       84.037
    4       2.700      1       143.121      129.329      114.214
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3       130.110      117.799      104.216
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5       182.154      165.237      146.441
                       6       104.088       94.603       83.989
                       7        26.022       23.741       21.151
                       8       104.088       99.525       92.343
    5       4.740      1       143.121      130.152      116.115
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3       130.110      118.492      105.845
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5       182.154      166.130      148.584
                       6       104.088       95.070       85.135
                       7        26.022       23.836       21.398
                       8       104.088       98.811       91.348
    6       5.225      1       143.301      128.566      112.927
                       2        46.181       41.165       36.053
                       3       130.274      117.112      103.052
                       4        46.181       41.258       36.210
                       5       182.383      164.282      144.821
                       6       104.219       94.062       83.068
                       7        26.055       23.609       20.924
                       8       104.219       99.115       91.556
    7       5.400      1       143.301      128.386      112.604
                       2        52.109       46.686       40.947
                       3       130.274      116.953      102.766
                       4        52.109       46.781       41.107
                       5       182.383      164.067      144.432
                       6       104.219       93.943       82.853
                       7        26.055       23.581       20.873
                       8       104.219       99.103       91.519
    8       8.100      1       143.301      129.136      114.344
                       2        52.109       46.958       41.579
                       3       130.274      117.584      104.258
                       4        52.109       47.034       41.703
                       5       182.383      164.881      146.393
                       6       104.219       94.368       83.900
                       7        26.055       23.667       21.099
                       8       104.219       98.444       90.599
    9      10.800      1       143.301      129.586      115.397
                       2        52.109       47.122       41.962
                       3       130.274      117.963      105.160
                       4        52.109       47.185       42.064
                       5       182.383      165.369      147.580
                       6       104.219       94.623       84.535
                       7        26.055       23.719       21.235
                       8       104.219       98.049       90.044
   10      13.500      1       143.301      129.735      115.763
                       2        52.109       47.177       42.096
                       3       130.274      118.089      105.475
                       4        52.109       47.236       42.190
                       5       182.383      165.532      147.993
                       6       104.219       94.708       84.756
                       7        26.055       23.736       21.283
                       8       104.219       97.917       89.854
   11      16.200      1       143.301      129.586      115.397



                       2        52.109       47.122       41.962
                       3       130.274      117.963      105.160
                       4        52.109       47.185       42.064
                       5       182.383      165.369      147.580
                       6       104.219       94.623       84.535
                       7        26.055       23.719       21.235
                       8       104.219       98.049       90.044
   12      18.900      1       143.301      129.136      114.344
                       2        52.109       46.958       41.579
                       3       130.274      117.584      104.258
                       4        52.109       47.034       41.703
                       5       182.383      164.881      146.393
                       6       104.219       94.368       83.900
                       7        26.055       23.667       21.099
                       8       104.219       98.444       90.599
   13      21.600      1       143.301      128.386      112.604
                       2        52.109       46.686       40.947
                       3       130.274      116.953      102.766
                       4        52.109       46.781       41.107
                       5       182.383      164.067      144.432
                       6       104.219       93.943       82.853
                       7        26.055       23.581       20.873
                       8       104.219       99.103       91.519
   14      21.775      1       143.301      128.566      112.927
                       2        46.181       41.165       36.053
                       3       130.274      117.112      103.052
                       4        46.181       41.258       36.210
                       5       182.383      164.282      144.821
                       6       104.219       94.062       83.068
                       7        26.055       23.609       20.924
                       8       104.219       99.115       91.556
   15      22.260      1       143.121      130.152      116.115
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3       130.110      118.492      105.845
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5       182.154      166.130      148.584
                       6       104.088       95.070       85.135
                       7        26.022       23.836       21.398
                       8       104.088       98.811       91.348
   16      24.300      1       143.121      129.329      114.214
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3       130.110      117.799      104.216
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5       182.154      165.237      146.441
                       6       104.088       94.603       83.989
                       7        26.022       23.741       21.151
                       8       104.088       99.525       92.343
   17      26.775      1       126.997      114.109      100.129
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3       115.452      104.009       91.492
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5       161.633      145.996      128.740
                       6        92.362       83.645       73.938
                       7        23.090       21.021       18.671
                       8        92.362       89.584       84.037
   18      27.000      1        66.845       59.386       51.426
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3        60.768       54.135       46.973
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5        85.076       75.997       66.073
                       6        48.615       43.546       37.934
                       7        12.154       10.946        9.572
                       8        48.615       46.764       42.753
   19      27.250      1         0.000        0.000        0.000
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         0.000        0.000        0.000
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         0.000        0.000        0.000
                       6         0.000        0.000        0.000



                       7         0.000        0.000        0.000
                       8         0.000        0.000        0.000

  P1 : fuerza de pretensado después de tesar.
  P2 : fuerza de pretensado después de hormigonar la losa.
  P3 : fuerza de pretensado a tiempo infinito.

Pérdidas de pretensado entre tesado y hormigonado de losa
=========================================================

 Vano   1 Viga   1
 ------------------

  Punto     s (m)     Cable      Prt (T)      Pfl (T)      Prl (T)
---------------------------------------------------------------------
    1      -0.250      1         0.000        0.000        0.000
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         0.000        0.000        0.000
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         0.000        0.000        0.000
                       6         0.000        0.000        0.000
                       7         0.000        0.000        0.000
                       8         0.000        0.000        0.000
    2       0.000      1         2.400        5.060        0.000
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.182        4.452        0.000
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.054        6.024        0.000
                       6         1.745        3.324        0.000
                       7         0.436        0.772        0.000
                       8         1.745        0.105        0.000
    3       0.225      1         2.400        9.490        0.998
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.182        8.354        0.908
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.054       11.312        1.271
                       6         1.745        6.245        0.726
                       7         0.436        1.452        0.182
                       8         1.745        0.307        0.726
    4       2.700      1         2.400        9.464        1.928
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.182        8.377        1.752
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.054       11.410        2.453
                       6         1.745        6.338        1.402
                       7         0.436        1.494        0.350
                       8         1.745        1.416        1.402
    5       4.740      1         2.400        8.642        1.928
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.182        7.684        1.752
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.054       10.516        2.453
                       6         1.745        5.871        1.402
                       7         0.436        1.399        0.350
                       8         1.745        2.130        1.402
    6       5.225      1         2.400       10.396        1.939
                       2         0.873        3.780        0.363
                       3         2.182        9.218        1.763
                       4         0.873        3.687        0.363
                       5         3.054       12.579        2.468
                       6         1.745        7.002        1.410
                       7         0.436        1.657        0.353
                       8         1.745        1.948        1.410
    7       5.400      1         2.400       10.576        1.939
                       2         0.873        3.846        0.705
                       3         2.182        9.377        1.763
                       4         0.873        3.751        0.705
                       5         3.054       12.794        2.468
                       6         1.745        7.121        1.410



                       7         0.436        1.685        0.353
                       8         1.745        1.960        1.410
    8       8.100      1         2.400        9.826        1.939
                       2         0.873        3.573        0.705
                       3         2.182        8.745        1.763
                       4         0.873        3.498        0.705
                       5         3.054       11.980        2.468
                       6         1.745        6.695        1.410
                       7         0.436        1.599        0.353
                       8         1.745        2.619        1.410
    9      10.800      1         2.400        9.377        1.939
                       2         0.873        3.410        0.705
                       3         2.182        8.366        1.763
                       4         0.873        3.347        0.705
                       5         3.054       11.492        2.468
                       6         1.745        6.440        1.410
                       7         0.436        1.547        0.353
                       8         1.745        3.014        1.410
   10      13.500      1         2.400        9.227        1.939
                       2         0.873        3.355        0.705
                       3         2.182        8.240        1.763
                       4         0.873        3.296        0.705
                       5         3.054       11.329        2.468
                       6         1.745        6.355        1.410
                       7         0.436        1.530        0.353
                       8         1.745        3.146        1.410
   11      16.200      1         2.400        9.377        1.939
                       2         0.873        3.410        0.705
                       3         2.182        8.366        1.763
                       4         0.873        3.347        0.705
                       5         3.054       11.492        2.468
                       6         1.745        6.440        1.410
                       7         0.436        1.547        0.353
                       8         1.745        3.014        1.410
   12      18.900      1         2.400        9.826        1.939
                       2         0.873        3.573        0.705
                       3         2.182        8.745        1.763
                       4         0.873        3.498        0.705
                       5         3.054       11.980        2.468
                       6         1.745        6.695        1.410
                       7         0.436        1.599        0.353
                       8         1.745        2.619        1.410
   13      21.600      1         2.400       10.576        1.939
                       2         0.873        3.846        0.705
                       3         2.182        9.377        1.763
                       4         0.873        3.751        0.705
                       5         3.054       12.794        2.468
                       6         1.745        7.121        1.410
                       7         0.436        1.685        0.353
                       8         1.745        1.960        1.410
   14      21.775      1         2.400       10.396        1.939
                       2         0.873        3.780        0.363
                       3         2.182        9.218        1.763
                       4         0.873        3.687        0.363
                       5         3.054       12.579        2.468
                       6         1.745        7.002        1.410
                       7         0.436        1.657        0.353
                       8         1.745        1.948        1.410
   15      22.260      1         2.400        8.642        1.928
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.182        7.684        1.752
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.054       10.516        2.453
                       6         1.745        5.871        1.402
                       7         0.436        1.399        0.350
                       8         1.745        2.130        1.402
   16      24.300      1         2.400        9.464        1.928
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.182        8.377        1.752



                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.054       11.410        2.453
                       6         1.745        6.338        1.402
                       7         0.436        1.494        0.350
                       8         1.745        1.416        1.402
   17      26.775      1         2.400        9.490        0.998
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.182        8.354        0.908
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.054       11.312        1.271
                       6         1.745        6.245        0.726
                       7         0.436        1.452        0.182
                       8         1.745        0.307        0.726
   18      27.000      1         2.400        5.060        0.000
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.182        4.451        0.000
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.054        6.024        0.000
                       6         1.745        3.324        0.000
                       7         0.436        0.772        0.000
                       8         1.745        0.105        0.000
   19      27.250      1         0.000        0.000        0.000
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         0.000        0.000        0.000
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         0.000        0.000        0.000
                       6         0.000        0.000        0.000
                       7         0.000        0.000        0.000
                       8         0.000        0.000        0.000

  Prt : pérdida de pretensado por retracción del hormigón.
  Pfl : pérdida de pretensado por fluencia del hormigón.
  Prl : pérdida de pretensado por relajación del acero de la armadura activa.

 Vano   1 Viga   2
 ------------------

  Punto     s (m)     Cable      Prt (T)      Pfl (T)      Prl (T)
---------------------------------------------------------------------
    1      -0.250      1         0.000        0.000        0.000
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         0.000        0.000        0.000
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         0.000        0.000        0.000
                       6         0.000        0.000        0.000
                       7         0.000        0.000        0.000
                       8         0.000        0.000        0.000
    2       0.000      1         2.400        5.060        0.000
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.182        4.452        0.000
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.054        6.024        0.000
                       6         1.745        3.324        0.000
                       7         0.436        0.772        0.000
                       8         1.745        0.105        0.000
    3       0.225      1         2.400        9.490        0.998
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.182        8.354        0.908
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.054       11.312        1.271
                       6         1.745        6.245        0.726
                       7         0.436        1.452        0.182
                       8         1.745        0.307        0.726
    4       2.700      1         2.400        9.464        1.928
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.182        8.377        1.752
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.054       11.410        2.453
                       6         1.745        6.338        1.402



                       7         0.436        1.494        0.350
                       8         1.745        1.416        1.402
    5       4.740      1         2.400        8.642        1.928
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.182        7.684        1.752
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.054       10.516        2.453
                       6         1.745        5.871        1.402
                       7         0.436        1.399        0.350
                       8         1.745        2.130        1.402
    6       5.225      1         2.400       10.396        1.939
                       2         0.873        3.780        0.363
                       3         2.182        9.218        1.763
                       4         0.873        3.687        0.363
                       5         3.054       12.579        2.468
                       6         1.745        7.002        1.410
                       7         0.436        1.657        0.353
                       8         1.745        1.948        1.410
    7       5.400      1         2.400       10.576        1.939
                       2         0.873        3.846        0.705
                       3         2.182        9.377        1.763
                       4         0.873        3.751        0.705
                       5         3.054       12.794        2.468
                       6         1.745        7.121        1.410
                       7         0.436        1.685        0.353
                       8         1.745        1.960        1.410
    8       8.100      1         2.400        9.826        1.939
                       2         0.873        3.573        0.705
                       3         2.182        8.745        1.763
                       4         0.873        3.498        0.705
                       5         3.054       11.980        2.468
                       6         1.745        6.695        1.410
                       7         0.436        1.599        0.353
                       8         1.745        2.619        1.410
    9      10.800      1         2.400        9.377        1.939
                       2         0.873        3.410        0.705
                       3         2.182        8.366        1.763
                       4         0.873        3.347        0.705
                       5         3.054       11.492        2.468
                       6         1.745        6.440        1.410
                       7         0.436        1.547        0.353
                       8         1.745        3.014        1.410
   10      13.500      1         2.400        9.227        1.939
                       2         0.873        3.355        0.705
                       3         2.182        8.240        1.763
                       4         0.873        3.296        0.705
                       5         3.054       11.329        2.468
                       6         1.745        6.355        1.410
                       7         0.436        1.530        0.353
                       8         1.745        3.146        1.410
   11      16.200      1         2.400        9.377        1.939
                       2         0.873        3.410        0.705
                       3         2.182        8.366        1.763
                       4         0.873        3.347        0.705
                       5         3.054       11.492        2.468
                       6         1.745        6.440        1.410
                       7         0.436        1.547        0.353
                       8         1.745        3.014        1.410
   12      18.900      1         2.400        9.826        1.939
                       2         0.873        3.573        0.705
                       3         2.182        8.745        1.763
                       4         0.873        3.498        0.705
                       5         3.054       11.980        2.468
                       6         1.745        6.695        1.410
                       7         0.436        1.599        0.353
                       8         1.745        2.619        1.410
   13      21.600      1         2.400       10.576        1.939
                       2         0.873        3.846        0.705
                       3         2.182        9.377        1.763



                       4         0.873        3.751        0.705
                       5         3.054       12.794        2.468
                       6         1.745        7.121        1.410
                       7         0.436        1.685        0.353
                       8         1.745        1.960        1.410
   14      21.775      1         2.400       10.396        1.939
                       2         0.873        3.780        0.363
                       3         2.182        9.218        1.763
                       4         0.873        3.687        0.363
                       5         3.054       12.579        2.468
                       6         1.745        7.002        1.410
                       7         0.436        1.657        0.353
                       8         1.745        1.948        1.410
   15      22.260      1         2.400        8.642        1.928
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.182        7.684        1.752
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.054       10.516        2.453
                       6         1.745        5.871        1.402
                       7         0.436        1.399        0.350
                       8         1.745        2.130        1.402
   16      24.300      1         2.400        9.464        1.928
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.182        8.377        1.752
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.054       11.410        2.453
                       6         1.745        6.338        1.402
                       7         0.436        1.494        0.350
                       8         1.745        1.416        1.402
   17      26.775      1         2.400        9.490        0.998
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.182        8.354        0.908
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.054       11.312        1.271
                       6         1.745        6.245        0.726
                       7         0.436        1.452        0.182
                       8         1.745        0.307        0.726
   18      27.000      1         2.400        5.060        0.000
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.182        4.451        0.000
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.054        6.024        0.000
                       6         1.745        3.324        0.000
                       7         0.436        0.772        0.000
                       8         1.745        0.105        0.000
   19      27.250      1         0.000        0.000        0.000
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         0.000        0.000        0.000
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         0.000        0.000        0.000
                       6         0.000        0.000        0.000
                       7         0.000        0.000        0.000
                       8         0.000        0.000        0.000

  Prt : pérdida de pretensado por retracción del hormigón.
  Pfl : pérdida de pretensado por fluencia del hormigón.
  Prl : pérdida de pretensado por relajación del acero de la armadura activa.

Pérdidas de pretensado entre hormigonado de losa y tiempo infinito
==================================================================

 Vano   1 Viga   1
 ------------------

  Punto     s (m)     Cable      Prt (T)      Pfl (T)      Prl (T)
---------------------------------------------------------------------
    1      -0.250      1         0.000        0.000        0.000
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         0.000        0.000        0.000



                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         0.000        0.000        0.000
                       6         0.000        0.000        0.000
                       7         0.000        0.000        0.000
                       8         0.000        0.000        0.000
    2       0.000      1         2.964        4.996        0.000
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.759        4.404        0.000
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.952        5.972        0.000
                       6         2.310        3.302        0.000
                       7         0.603        0.770        0.000
                       8         3.706        0.305        0.000
    3       0.225      1         2.964        9.337        1.680
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.759        8.232        1.527
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.952       11.166        2.138
                       6         2.310        6.175        1.222
                       7         0.603        1.441        0.305
                       8         3.706        0.619        1.222
    4       2.700      1         2.964        8.909        3.244
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.759        7.876        2.949
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.952       10.715        4.128
                       6         2.310        5.945        2.359
                       7         0.603        1.397        0.590
                       8         3.706        1.117        2.359
    5       4.740      1         2.964        7.830        3.244
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.759        6.939        2.949
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.952        9.466        4.128
                       6         2.310        5.266        2.359
                       7         0.603        1.245        0.590
                       8         3.706        1.398        2.359
    6       5.225      1         2.969        9.407        3.263
                       2         1.080        3.421        0.611
                       3         2.764        8.330        2.966
                       4         1.105        3.332        0.611
                       5         3.959       11.350        4.153
                       6         2.314        6.308        2.373
                       7         0.604        1.488        0.593
                       8         3.706        1.480        2.373
    7       5.400      1         2.969        9.551        3.263
                       2         1.080        3.473        1.186
                       3         2.764        8.457        2.966
                       4         1.105        3.383        1.186
                       5         3.959       11.523        4.153
                       6         2.314        6.404        2.373
                       7         0.604        1.511        0.593
                       8         3.706        1.505        2.373
    8       8.100      1         2.969        8.560        3.263
                       2         1.080        3.113        1.186
                       3         2.764        7.597        2.966
                       4         1.105        3.039        1.186
                       5         3.959       10.376        4.153
                       6         2.314        5.781        2.373
                       7         0.604        1.371        0.593
                       8         3.706        1.766        2.373
    9      10.800      1         2.969        7.957        3.263
                       2         1.080        2.893        1.186
                       3         2.764        7.073        2.966
                       4         1.105        2.829        1.186
                       5         3.959        9.678        4.153
                       6         2.314        5.402        2.373
                       7         0.604        1.286        0.593
                       8         3.706        1.926        2.373



   10      13.500      1         2.969        7.740        3.263
                       2         1.080        2.815        1.186
                       3         2.764        6.885        2.966
                       4         1.105        2.754        1.186
                       5         3.959        9.427        4.153
                       6         2.314        5.266        2.373
                       7         0.604        1.256        0.593
                       8         3.706        1.984        2.373
   11      16.200      1         2.969        7.957        3.263
                       2         1.080        2.893        1.186
                       3         2.764        7.073        2.966
                       4         1.105        2.829        1.186
                       5         3.959        9.678        4.153
                       6         2.314        5.402        2.373
                       7         0.604        1.286        0.593
                       8         3.706        1.926        2.373
   12      18.900      1         2.969        8.560        3.263
                       2         1.080        3.113        1.186
                       3         2.764        7.597        2.966
                       4         1.105        3.039        1.186
                       5         3.959       10.376        4.153
                       6         2.314        5.781        2.373
                       7         0.604        1.371        0.593
                       8         3.706        1.766        2.373
   13      21.600      1         2.969        9.551        3.263
                       2         1.080        3.473        1.186
                       3         2.764        8.457        2.966
                       4         1.105        3.383        1.186
                       5         3.959       11.523        4.153
                       6         2.314        6.404        2.373
                       7         0.604        1.511        0.593
                       8         3.706        1.505        2.373
   14      21.775      1         2.969        9.407        3.263
                       2         1.080        3.421        0.611
                       3         2.764        8.330        2.966
                       4         1.105        3.332        0.611
                       5         3.959       11.350        4.153
                       6         2.314        6.308        2.373
                       7         0.604        1.488        0.593
                       8         3.706        1.480        2.373
   15      22.260      1         2.964        7.830        3.244
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.759        6.939        2.949
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.952        9.466        4.128
                       6         2.310        5.266        2.359
                       7         0.603        1.245        0.590
                       8         3.706        1.398        2.359
   16      24.300      1         2.964        8.909        3.244
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.759        7.876        2.949
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.952       10.715        4.128
                       6         2.310        5.945        2.359
                       7         0.603        1.397        0.590
                       8         3.706        1.117        2.359
   17      26.775      1         2.964        9.337        1.680
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.759        8.232        1.527
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.952       11.166        2.138
                       6         2.310        6.175        1.222
                       7         0.603        1.441        0.305
                       8         3.706        0.619        1.222
   18      27.000      1         2.964        4.996        0.000
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.759        4.404        0.000
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.952        5.972        0.000



                       6         2.310        3.302        0.000
                       7         0.603        0.770        0.000
                       8         3.706        0.305        0.000
   19      27.250      1         0.000        0.000        0.000
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         0.000        0.000        0.000
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         0.000        0.000        0.000
                       6         0.000        0.000        0.000
                       7         0.000        0.000        0.000
                       8         0.000        0.000        0.000

  Prt : pérdida de pretensado por retracción del hormigón.
  Pfl : pérdida de pretensado por fluencia del hormigón.
  Prl : pérdida de pretensado por relajación del acero de la armadura activa.

 Vano   1 Viga   2
 ------------------

  Punto     s (m)     Cable      Prt (T)      Pfl (T)      Prl (T)
---------------------------------------------------------------------
    1      -0.250      1         0.000        0.000        0.000
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         0.000        0.000        0.000
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         0.000        0.000        0.000
                       6         0.000        0.000        0.000
                       7         0.000        0.000        0.000
                       8         0.000        0.000        0.000
    2       0.000      1         2.964        4.996        0.000
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.759        4.404        0.000
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.952        5.972        0.000
                       6         2.310        3.302        0.000
                       7         0.603        0.770        0.000
                       8         3.706        0.305        0.000
    3       0.225      1         2.964        9.337        1.680
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.759        8.232        1.527
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.952       11.166        2.138
                       6         2.310        6.175        1.222
                       7         0.603        1.441        0.305
                       8         3.706        0.619        1.222
    4       2.700      1         2.964        8.909        3.244
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.759        7.876        2.949
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.952       10.715        4.128
                       6         2.310        5.945        2.359
                       7         0.603        1.397        0.590
                       8         3.706        1.117        2.359
    5       4.740      1         2.964        7.830        3.244
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.759        6.939        2.949
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.952        9.466        4.128
                       6         2.310        5.266        2.359
                       7         0.603        1.245        0.590
                       8         3.706        1.398        2.359
    6       5.225      1         2.969        9.407        3.263
                       2         1.080        3.421        0.611
                       3         2.764        8.330        2.966
                       4         1.105        3.332        0.611
                       5         3.959       11.350        4.153
                       6         2.314        6.308        2.373
                       7         0.604        1.488        0.593
                       8         3.706        1.480        2.373



    7       5.400      1         2.969        9.551        3.263
                       2         1.080        3.473        1.186
                       3         2.764        8.457        2.966
                       4         1.105        3.383        1.186
                       5         3.959       11.523        4.153
                       6         2.314        6.404        2.373
                       7         0.604        1.511        0.593
                       8         3.706        1.505        2.373
    8       8.100      1         2.969        8.560        3.263
                       2         1.080        3.113        1.186
                       3         2.764        7.597        2.966
                       4         1.105        3.039        1.186
                       5         3.959       10.376        4.153
                       6         2.314        5.781        2.373
                       7         0.604        1.371        0.593
                       8         3.706        1.766        2.373
    9      10.800      1         2.969        7.957        3.263
                       2         1.080        2.893        1.186
                       3         2.764        7.073        2.966
                       4         1.105        2.829        1.186
                       5         3.959        9.678        4.153
                       6         2.314        5.402        2.373
                       7         0.604        1.286        0.593
                       8         3.706        1.926        2.373
   10      13.500      1         2.969        7.740        3.263
                       2         1.080        2.815        1.186
                       3         2.764        6.885        2.966
                       4         1.105        2.754        1.186
                       5         3.959        9.427        4.153
                       6         2.314        5.266        2.373
                       7         0.604        1.256        0.593
                       8         3.706        1.984        2.373
   11      16.200      1         2.969        7.957        3.263
                       2         1.080        2.893        1.186
                       3         2.764        7.073        2.966
                       4         1.105        2.829        1.186
                       5         3.959        9.678        4.153
                       6         2.314        5.402        2.373
                       7         0.604        1.286        0.593
                       8         3.706        1.926        2.373
   12      18.900      1         2.969        8.560        3.263
                       2         1.080        3.113        1.186
                       3         2.764        7.597        2.966
                       4         1.105        3.039        1.186
                       5         3.959       10.376        4.153
                       6         2.314        5.781        2.373
                       7         0.604        1.371        0.593
                       8         3.706        1.766        2.373
   13      21.600      1         2.969        9.551        3.263
                       2         1.080        3.473        1.186
                       3         2.764        8.457        2.966
                       4         1.105        3.383        1.186
                       5         3.959       11.523        4.153
                       6         2.314        6.404        2.373
                       7         0.604        1.511        0.593
                       8         3.706        1.505        2.373
   14      21.775      1         2.969        9.407        3.263
                       2         1.080        3.421        0.611
                       3         2.764        8.330        2.966
                       4         1.105        3.332        0.611
                       5         3.959       11.350        4.153
                       6         2.314        6.308        2.373
                       7         0.604        1.488        0.593
                       8         3.706        1.480        2.373
   15      22.260      1         2.964        7.830        3.244
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.759        6.939        2.949
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.952        9.466        4.128



                       6         2.310        5.266        2.359
                       7         0.603        1.245        0.590
                       8         3.706        1.398        2.359
   16      24.300      1         2.964        8.909        3.244
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.759        7.876        2.949
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.952       10.715        4.128
                       6         2.310        5.945        2.359
                       7         0.603        1.397        0.590
                       8         3.706        1.117        2.359
   17      26.775      1         2.964        9.337        1.680
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.759        8.232        1.527
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.952       11.166        2.138
                       6         2.310        6.175        1.222
                       7         0.603        1.441        0.305
                       8         3.706        0.619        1.222
   18      27.000      1         2.964        4.996        0.000
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         2.759        4.404        0.000
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         3.952        5.972        0.000
                       6         2.310        3.302        0.000
                       7         0.603        0.770        0.000
                       8         3.706        0.305        0.000
   19      27.250      1         0.000        0.000        0.000
                       2         0.000        0.000        0.000
                       3         0.000        0.000        0.000
                       4         0.000        0.000        0.000
                       5         0.000        0.000        0.000
                       6         0.000        0.000        0.000
                       7         0.000        0.000        0.000
                       8         0.000        0.000        0.000

  Prt : pérdida de pretensado por retracción del hormigón.
  Pfl : pérdida de pretensado por fluencia del hormigón.
  Prl : pérdida de pretensado por relajación del acero de la armadura activa.

 Pérdidas de pretensado totales (T)
===================================

 Vano   1 Viga   1
 ------------------

  Punto     s (m)       P0 (T)       DP1a (T)     DP1b (T)     DP1 (T)      DP2 (T)
--------------------------------------------------------------------------------------
    1      -0.250       869.250        0.000      869.250      869.250        0.000
    2       0.000       869.250        0.000      547.172      547.172       67.342
    3       0.225       869.250        0.000      257.354      257.354      114.891
    4       2.700       869.250        0.000      179.666      179.666      127.230
    5       4.740       869.250        0.000      179.666      179.666      121.159
    6       5.225       869.250        0.000       86.437       86.437      154.202
    7       5.400       869.250        0.000       74.580       74.580      157.569
    8       8.100       869.250        0.000       74.580       74.580      150.795
    9      10.800       869.250        0.000       74.580       74.580      146.692
   10      13.500       869.250        0.000       74.580       74.580      145.260
   11      16.200       869.250        0.000       74.580       74.580      146.692
   12      18.900       869.250        0.000       74.580       74.580      150.795
   13      21.600       869.250        0.000       74.580       74.580      157.569
   14      21.775       869.250        0.000       86.437       86.437      154.202
   15      22.260       869.250        0.000      179.666      179.666      121.159
   16      24.300       869.250        0.000      179.666      179.666      127.230
   17      26.775       869.250        0.000      257.353      257.353      114.891
   18      27.000       869.250        0.000      547.177      547.177       67.341
   19      27.250       869.250        0.000      869.250      869.250        0.000



 Vano   1 Viga   2
 ------------------

  Punto     s (m)       P0 (T)       DP1a (T)     DP1b (T)     DP1 (T)      DP2 (T)
--------------------------------------------------------------------------------------
    1      -0.250       869.250        0.000      869.250      869.250        0.000
    2       0.000       869.250        0.000      547.172      547.172       67.342
    3       0.225       869.250        0.000      257.354      257.354      114.891
    4       2.700       869.250        0.000      179.666      179.666      127.230
    5       4.740       869.250        0.000      179.666      179.666      121.159
    6       5.225       869.250        0.000       86.437       86.437      154.202
    7       5.400       869.250        0.000       74.580       74.580      157.569
    8       8.100       869.250        0.000       74.580       74.580      150.795
    9      10.800       869.250        0.000       74.580       74.580      146.692
   10      13.500       869.250        0.000       74.580       74.580      145.260
   11      16.200       869.250        0.000       74.580       74.580      146.692
   12      18.900       869.250        0.000       74.580       74.580      150.795
   13      21.600       869.250        0.000       74.580       74.580      157.569
   14      21.775       869.250        0.000       86.437       86.437      154.202
   15      22.260       869.250        0.000      179.666      179.666      121.159
   16      24.300       869.250        0.000      179.666      179.666      127.230
   17      26.775       869.250        0.000      257.353      257.353      114.891
   18      27.000       869.250        0.000      547.177      547.177       67.341
   19      27.250       869.250        0.000      869.250      869.250        0.000

 Pérdidas de pretensado totales (%)
===================================

 Vano   1 Viga   1
 ------------------

  Punto     s (m)       DP1 (%)      DP2 (%)      DP3 (%)
---------------------------------------------------------
    1      -0.250      100.000        0.000      100.000
    2       0.000       62.948        7.747       70.695
    3       0.225       29.606       13.217       42.824
    4       2.700       20.669       14.637       35.306
    5       4.740       20.669       13.938       34.607
    6       5.225        9.944       17.740       27.684
    7       5.400        8.580       18.127       26.707
    8       8.100        8.580       17.348       25.928
    9      10.800        8.580       16.876       25.456
   10      13.500        8.580       16.711       25.291
   11      16.200        8.580       16.876       25.456
   12      18.900        8.580       17.348       25.928
   13      21.600        8.580       18.127       26.707
   14      21.775        9.944       17.740       27.684
   15      22.260       20.669       13.938       34.607
   16      24.300       20.669       14.637       35.306
   17      26.775       29.606       13.217       42.824
   18      27.000       62.948        7.747       70.695
   19      27.250      100.000        0.000      100.000

 P0: Fuerza de tesado
 DP1a: Pérdidas de pretensado por penetración de cuñas.
 DP1b: Pérdidas de pretensado por acortamiento elástico.
 DP1: Pérdidas totales instantáneas de pretensado.
 DP2: Pérdidas totales diferidas de pretensado.
 DP3: Pérdidas totales de pretensado.

 Vano   1 Viga   2
 ------------------

  Punto     s (m)       DP1 (%)      DP2 (%)      DP3 (%)
---------------------------------------------------------
    1      -0.250      100.000        0.000      100.000
    2       0.000       62.948        7.747       70.695
    3       0.225       29.606       13.217       42.824



    4       2.700       20.669       14.637       35.306
    5       4.740       20.669       13.938       34.607
    6       5.225        9.944       17.740       27.684
    7       5.400        8.580       18.127       26.707
    8       8.100        8.580       17.348       25.928
    9      10.800        8.580       16.876       25.456
   10      13.500        8.580       16.711       25.291
   11      16.200        8.580       16.876       25.456
   12      18.900        8.580       17.348       25.928
   13      21.600        8.580       18.127       26.707
   14      21.775        9.944       17.740       27.684
   15      22.260       20.669       13.938       34.607
   16      24.300       20.669       14.637       35.306
   17      26.775       29.606       13.217       42.824
   18      27.000       62.948        7.747       70.695
   19      27.250      100.000        0.000      100.000

 P0: Fuerza de tesado
 DP1a: Pérdidas de pretensado por penetración de cuñas.
 DP1b: Pérdidas de pretensado por acortamiento elástico.
 DP1: Pérdidas totales instantáneas de pretensado.
 DP2: Pérdidas totales diferidas de pretensado.
 DP3: Pérdidas totales de pretensado.

Longitud de transferencia en Estado Límite de Servicio
======================================================

Vano  Viga Cable  Longitud (m)
--------------------------------
   1    1    1    0.475
   1    1    2    0.475
   1    1    3    0.475
   1    1    4    0.475
   1    1    5    0.475
   1    1    6    0.475
   1    1    7    0.475
   1    1    8    0.475
   1    2    1    0.475
   1    2    2    0.475
   1    2    3    0.475
   1    2    4    0.475
   1    2    5    0.475
   1    2    6    0.475
   1    2    7    0.475
   1    2    8    0.475

LISTADO DE REACCIONES
=====================

Vano 1

     Las reacciones correspondientes a las acciones (PP,PL,SE,SR,CA,GT,
 DA,DP) han sido obtenidas con coeficientes de seguridad unitarios.
     Las reacciones correspondientes a las combinaciones características,
 frecuentes y casi permanentes han sido obtenidas con los coeficientes de 
 seguridad del estado límite de servicio.
     Las reacciones correspondientes a las combinaciones persistentes han
 sido obtenidas con los coeficientes de seguridad del estado límite último.
     Unidades utilizadas : t

Viga 1
---------

Apoyo inicial :

PP : Peso propio de la viga.
  Rz+ = 20.775  Rz- = 20.775

PL : Peso de la losa.



  Rz+ = 20.625  Rz- = 20.625

SE : Superestructura.
  Rz+ = 19.089  Rz- = 17.226

SR : Sobrecarga de tráfico.
  Rz+ =  8.104  Rz- = -0.004

CA : Carro.
  Rz+ = 28.333  Rz- =  0.000

GT : Gradiente térmico.
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000

DA : Descenso de apoyo instantáneo.
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000

DP : Incremento de descenso de apoyo.
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000

C1 : Combinación característica tras transferir el pretensado.
  Rz+ = 20.775  Rz- = 20.775

C2 : Combinación característica tras hormigonar la losa.
  Rz+ = 41.400  Rz- = 41.400

C3 : Combinación característica tras disponer la superestructura.
  Rz+ = 60.489  Rz- = 58.626

C4 : Combinación característica tras abrir al tráfico.
  Rz+ = 96.927  Rz- = 58.622

C5 : Combinación característica a tiempo infinito.
  Rz+ = 96.927  Rz- = 58.622

C6 : Combinación característica. Envolvente global.
  Rz+ = 96.927  Rz- = 20.775

F4 : Combinación frecuente tras abrir al tráfico.
  Rz+ = 78.708  Rz- = 58.624

F5 : Combinación frecuente a tiempo infinito.
  Rz+ = 78.708  Rz- = 58.624

F6 : Combinación frecuente. Envolvente global.
  Rz+ = 78.708  Rz- = 20.775

P4 : Combinación casi permanente tras abrir al tráfico.
  Rz+ = 67.777  Rz- = 58.626

P5 : Combinación casi permanente a tiempo infinito.
  Rz+ = 67.777  Rz- = 58.626

P6 : Combinación casi permanente. Envolvente global.
  Rz+ = 67.777  Rz- = 20.775

D1 : Combinación persistente tras transferir el pretensado.
  Rz+ = 28.047  Rz- = 20.775

D2 : Combinación persistente tras hormigonar la losa.
  Rz+ = 55.891  Rz- = 41.400

D3 : Combinación persistente tras disponer la superestructura.
  Rz+ = 81.661  Rz- = 58.626

D4 : Combinación persistente tras abrir al tráfico.
  Rz+ = 136.317  Rz- = 58.620

D5 : Combinación persistente a tiempo infinito.



  Rz+ = 136.317  Rz- = 58.620

D6 : Combinación persistente. Envolvente global.
  Rz+ = 136.317  Rz- = 20.775

Apoyo final :

PP : Peso propio de la viga.
  Rz+ = 20.775  Rz- = 20.775

PL : Peso de la losa.
  Rz+ = 20.625  Rz- = 20.625

SE : Superestructura.
  Rz+ = 19.089  Rz- = 17.226

SR : Sobrecarga de tráfico.
  Rz+ =  8.104  Rz- = -0.004

CA : Carro.
  Rz+ = 28.333  Rz- =  0.000

GT : Gradiente térmico.
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000

DA : Descenso de apoyo instantáneo.
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000

DP : Incremento de descenso de apoyo.
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000

C1 : Combinación característica tras transferir el pretensado.
  Rz+ = 20.775  Rz- = 20.775

C2 : Combinación característica tras hormigonar la losa.
  Rz+ = 41.400  Rz- = 41.400

C3 : Combinación característica tras disponer la superestructura.
  Rz+ = 60.489  Rz- = 58.626

C4 : Combinación característica tras abrir al tráfico.
  Rz+ = 96.927  Rz- = 58.622

C5 : Combinación característica a tiempo infinito.
  Rz+ = 96.927  Rz- = 58.622

C6 : Combinación característica. Envolvente global.
  Rz+ = 96.927  Rz- = 20.775

F4 : Combinación frecuente tras abrir al tráfico.
  Rz+ = 78.708  Rz- = 58.624

F5 : Combinación frecuente a tiempo infinito.
  Rz+ = 78.708  Rz- = 58.624

F6 : Combinación frecuente. Envolvente global.
  Rz+ = 78.708  Rz- = 20.775

P4 : Combinación casi permanente tras abrir al tráfico.
  Rz+ = 67.777  Rz- = 58.626

P5 : Combinación casi permanente a tiempo infinito.
  Rz+ = 67.777  Rz- = 58.626

P6 : Combinación casi permanente. Envolvente global.
  Rz+ = 67.777  Rz- = 20.775

D1 : Combinación persistente tras transferir el pretensado.
  Rz+ = 28.047  Rz- = 20.775



D2 : Combinación persistente tras hormigonar la losa.
  Rz+ = 55.891  Rz- = 41.400

D3 : Combinación persistente tras disponer la superestructura.
  Rz+ = 81.661  Rz- = 58.626

D4 : Combinación persistente tras abrir al tráfico.
  Rz+ = 136.317  Rz- = 58.620

D5 : Combinación persistente a tiempo infinito.
  Rz+ = 136.317  Rz- = 58.620

D6 : Combinación persistente. Envolvente global.
  Rz+ = 136.317  Rz- = 20.775

Viga 2
---------

Apoyo inicial :

PP : Peso propio de la viga.
  Rz+ = 20.775  Rz- = 20.775

PL : Peso de la losa.
  Rz+ = 20.625  Rz- = 20.625

SE : Superestructura.
  Rz+ = 19.089  Rz- = 17.226

SR : Sobrecarga de tráfico.
  Rz+ =  8.104  Rz- = -0.004

CA : Carro.
  Rz+ = 28.333  Rz- =  0.000

GT : Gradiente térmico.
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000

DA : Descenso de apoyo instantáneo.
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000

DP : Incremento de descenso de apoyo.
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000

C1 : Combinación característica tras transferir el pretensado.
  Rz+ = 20.775  Rz- = 20.775

C2 : Combinación característica tras hormigonar la losa.
  Rz+ = 41.400  Rz- = 41.400

C3 : Combinación característica tras disponer la superestructura.
  Rz+ = 60.489  Rz- = 58.626

C4 : Combinación característica tras abrir al tráfico.
  Rz+ = 96.927  Rz- = 58.622

C5 : Combinación característica a tiempo infinito.
  Rz+ = 96.927  Rz- = 58.622

C6 : Combinación característica. Envolvente global.
  Rz+ = 96.927  Rz- = 20.775

F4 : Combinación frecuente tras abrir al tráfico.
  Rz+ = 78.708  Rz- = 58.624

F5 : Combinación frecuente a tiempo infinito.
  Rz+ = 78.708  Rz- = 58.624



F6 : Combinación frecuente. Envolvente global.
  Rz+ = 78.708  Rz- = 20.775

P4 : Combinación casi permanente tras abrir al tráfico.
  Rz+ = 67.777  Rz- = 58.626

P5 : Combinación casi permanente a tiempo infinito.
  Rz+ = 67.777  Rz- = 58.626

P6 : Combinación casi permanente. Envolvente global.
  Rz+ = 67.777  Rz- = 20.775

D1 : Combinación persistente tras transferir el pretensado.
  Rz+ = 28.047  Rz- = 20.775

D2 : Combinación persistente tras hormigonar la losa.
  Rz+ = 55.891  Rz- = 41.400

D3 : Combinación persistente tras disponer la superestructura.
  Rz+ = 81.661  Rz- = 58.626

D4 : Combinación persistente tras abrir al tráfico.
  Rz+ = 136.317  Rz- = 58.620

D5 : Combinación persistente a tiempo infinito.
  Rz+ = 136.317  Rz- = 58.620

D6 : Combinación persistente. Envolvente global.
  Rz+ = 136.317  Rz- = 20.775

Apoyo final :

PP : Peso propio de la viga.
  Rz+ = 20.775  Rz- = 20.775

PL : Peso de la losa.
  Rz+ = 20.625  Rz- = 20.625

SE : Superestructura.
  Rz+ = 19.089  Rz- = 17.226

SR : Sobrecarga de tráfico.
  Rz+ =  8.104  Rz- = -0.004

CA : Carro.
  Rz+ = 28.333  Rz- =  0.000

GT : Gradiente térmico.
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000

DA : Descenso de apoyo instantáneo.
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000

DP : Incremento de descenso de apoyo.
  Rz+ =  0.000  Rz- =  0.000

C1 : Combinación característica tras transferir el pretensado.
  Rz+ = 20.775  Rz- = 20.775

C2 : Combinación característica tras hormigonar la losa.
  Rz+ = 41.400  Rz- = 41.400

C3 : Combinación característica tras disponer la superestructura.
  Rz+ = 60.489  Rz- = 58.626

C4 : Combinación característica tras abrir al tráfico.
  Rz+ = 96.927  Rz- = 58.622

C5 : Combinación característica a tiempo infinito.



  Rz+ = 96.927  Rz- = 58.622

C6 : Combinación característica. Envolvente global.
  Rz+ = 96.927  Rz- = 20.775

F4 : Combinación frecuente tras abrir al tráfico.
  Rz+ = 78.708  Rz- = 58.624

F5 : Combinación frecuente a tiempo infinito.
  Rz+ = 78.708  Rz- = 58.624

F6 : Combinación frecuente. Envolvente global.
  Rz+ = 78.708  Rz- = 20.775

P4 : Combinación casi permanente tras abrir al tráfico.
  Rz+ = 67.777  Rz- = 58.626

P5 : Combinación casi permanente a tiempo infinito.
  Rz+ = 67.777  Rz- = 58.626

P6 : Combinación casi permanente. Envolvente global.
  Rz+ = 67.777  Rz- = 20.775

D1 : Combinación persistente tras transferir el pretensado.
  Rz+ = 28.047  Rz- = 20.775

D2 : Combinación persistente tras hormigonar la losa.
  Rz+ = 55.891  Rz- = 41.400

D3 : Combinación persistente tras disponer la superestructura.
  Rz+ = 81.661  Rz- = 58.626

D4 : Combinación persistente tras abrir al tráfico.
  Rz+ = 136.317  Rz- = 58.620

D5 : Combinación persistente a tiempo infinito.
  Rz+ = 136.317  Rz- = 58.620

D6 : Combinación persistente. Envolvente global.
  Rz+ = 136.317  Rz- = 20.775
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    *** CivilCAD 2000 *** Autores: L.M.Callís,J.M.Roig,I.Callís
***************************************************************

PROYECTO DE ESTRIBO
*******************

Listado generado el día 25-06-2011 a las 11:07:13.

Nombre del proyecto : estribo 1

Normativa utilizada (España): Instrucción IAP, EHE-08

MEMORIA DEL PROYECTO
********************

DEFINICION GEOMETRICA ESTRIBO
=============================

Cotas de definición de la sección media :

  Cota superior del murete de coronación : 107.000 m
  Cota en el área de apoyos : 105.350 m
  Cota de la cara superior de la zapata : 100.000 m
  Cota del terreno de la rasante inferior : 101.000 m

Dimensiones medias de la zapata :

  Anchura de la zapata :  8.200 m
  Longitud de la zarpa delantera :  0.500 m
  Longitud de la zarpa trasera :  7.500 m
  Canto de la zapata :  1.000 m

Dimensiones del muro :

  Anchura del muro :  6.200 m
  Anchura del cargadero :  0.600 m
  Canto del muro de coronación :  0.200 m
  Anchura de la zona de apoyo de la losa de transición :  0.200 m
  Altura del muro de coronación en trasdós del estribo :  1.000 m

Tacón de la zapata :

  Altura del tacón :  0.500 m
  Canto en su base :  0.500 m
  Canto en el empotramiento en la zapata :  0.500 m

Apoyos:

   2 situados a  0.350 m del paramento exterior

Materiales :

  fck alzado: 300.000 Kg/cm2  fck zapata: 300.000 Kg/cm2
  fyk : 5000.000 Kg/cm2

Recubrimientos mecánicos:

  Alzados :   0.050 m  Zapata :   0.050 m

Terreno natural:

  Densidad :   2.000 T/m3  Ang.Roz.Interno :  30.000°
  Ang.Roz Terreno-Zapata :    30.000°

Terreno en trasdós:

  Densidad :   2.000 T/m3  Ang.Roz.Interno :  30.000° Porosidad :     0.700
  Ang.Roz Terreno-Hormigón :    30.000°



Coeficientes de seguridad
                                      E.L.Servicio         E.L.Ultimo
                                                      Situación  Situación
                                                     persistente accidental
---------------------------------------------------------------------------
                                        E.F.   E.D.   E.F.  E.D.  E.F. E.D.
---------------------------------------------------------------------------
Peso propio del hormigón              :  1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  1.00
Peso propio de las tierras en trasdós :  1.00  1.00  1.00  1.50  1.00  1.00
Empuje de tierras                     :  1.00  1.00  1.00  1.50  1.00  1.00
Sobrecarga en trasdós                 :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00
Acción del nivel freático             :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00
Acción sísmica                        :  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  1.00
Acciones permanentes del tablero      :  1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  1.00
Acciones variables del tablero        :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00

  E.F. : Coeficiente para el efecto favorable.
  E.D. : Coeficiente para el efecto desfavorable.

  Coeficientes de combinación
     Valor de combinación :  0.600
     Valor frecuente :  0.500
     Valor casi permanente :  0.200

  Coeficientes de minoración de los materiales 
     Situación persistente
       Hormigón:  1.500
       Acero:  1.150
     Situación accidental
       Hormigón:  1.300
       Acero:  1.000

Cargas:

  Sobrecarga en trasdós:  0.000 T/m2
  Acción vertical permanente del tablero por apoyo: 40.000 T
  Acción horizontal permanente del tablero por apoyo:  0.000 T
  Acción vertical variable del tablero por apoyo: 97.000 T
  Acción horizontal variable del tablero por apoyo: 60.000 T
  Aceleración sísmica:  0.102 m/s2
  Momento torsor permanente del tablero:  0.000 mT
  Momento torsor variable del tablero:  0.000 mT

Cálculo de la estabilidad del estribo
-------------------------------------

  El coeficiente de seguridad es el cociente entre efectos
  resistentes y efectos inductores al vuelco/deslizamiento.
  Ambos efectos están afectados por los coeficientes de seguridad
  y de combinación definidos por el usuario.

  Coeficiente de seguridad al deslizamiento :  1.584
  No se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno.
  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del terreno.

  Fvert (T) : Fuerza vertical.
  Fhest (T) : Fuerza horizontal estabilizadora.
  Fhdes (T) : Fuerza horizontal desestabilizadora.

  Acción                                Fhest   Fhdes    Fvert
--------------------------------------------------------------
  Peso propio de la zapata           :    0.00    0.00  169.13 
  Peso propio del alzado             :    0.00    0.00   90.05 
  Peso de tierras sobre la puntera   :    0.00    0.00    8.20 
  Peso de tierras en el talón        :    0.00    0.00  566.67 
  Empuje activo                      :    0.00  102.12    0.00 
  Empuje pasivo                      :    0.00    0.00    0.00 
  Sobrecarga. Acción vertical        :    0.00    0.00    0.00 
  Sobrecarga. Acción horizontal      :    0.00    0.00    0.00 



  Nivel freático en el intradós      :    0.00    0.00    0.00 
  Subpresión                         :    0.00    0.00    0.00 
  Nivel freático en el trasdós       :    0.00    0.00    0.00 
  Acciones permanentes del tablero   :    0.00    0.00   80.00 
  Ac. var. verticales del tablero    :    0.00    0.00  194.00 
  Ac. var. horizontales del tablero  :   0.00  120.00    0.00 
  Acción sísmica                     :    0.00    2.40    0.00 

  Coeficiente de seguridad al vuelco :  2.259

  No se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno.
  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del terreno.
  Mest (mT): Momento estabilizador.
  Mdes (mT): Momento desestabilizador.

  Acción                                Mest     Mdes    
---------------------------------------------------------
  Peso propio de la zapata           :  659.84    0.00 
  Peso propio del alzado             :   91.88    0.00 
  Peso de tierras sobre la puntera   :    2.05    0.00 
  Peso de tierras en el talón        : 2683.41    0.00 
  Empuje activo                      :    0.00  272.32 
  Empuje pasivo                      :    0.00    0.00 
  Sobrecarga. Acción vertical        :    0.00    0.00 
  Sobrecarga. Acción horizontal      :    0.00    0.00 
  Nivel freático en el intradós      :    0.00    0.00 
  Subpresión                         :    0.00    0.00 
  Nivel freático en el trasdós       :    0.00    0.00 
  Acciones permanentes del tablero   :    0.00  -68.00 
  Ac. var. verticales del tablero    :    0.00 -164.90 
  Ac. var. horizontales del tablero  :   0.00  762.00 
  Acción sísmica                     :    0.00   12.82 

Cálculo de las tensiones en el terreno
======================================

Tensiones en la sección media
-----------------------------

  Combinaciones características:

     Acciones permanentes:

  Ley de tensiones trapecial.
  Tensión en extremo de puntera : 18.774 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  9.094 T/m2

     Mayorando la sobrecarga en trasdós:

  Ley de tensiones trapecial.
  Tensión en extremo de puntera : 29.967 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  1.449 T/m2

     Mayorando la acción del agua:

  Ley de tensiones trapecial.
  Tensión en extremo de puntera : 29.967 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  1.449 T/m2

     Mayorando las acciones horizontales del tablero:

  Ley de tensiones triangular.
  Tensión en extremo de puntera : 33.593 T/m2
  Anchura del triángulo de tensiones :  7.482 T/m2

     Mayorando las acciones verticales del tablero:



  Ley de tensiones triangular.
  Tensión en extremo de puntera : 33.946 T/m2
  Anchura del triángulo de tensiones :  7.961 T/m2

  Combinaciones frecuentes:

     Mayorando la sobrecarga en trasdós:

  Ley de tensiones trapecial.
  Tensión en extremo de puntera : 22.505 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  6.545 T/m2

     Mayorando la acción del agua:

  Ley de tensiones trapecial.
  Tensión en extremo de puntera : 22.505 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  6.545 T/m2

     Mayorando las acciones horizontales del tablero:

  Ley de tensiones trapecial.
  Tensión en extremo de puntera : 25.118 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  3.932 T/m2

     Mayorando las acciones verticales del tablero:

  Ley de tensiones trapecial.
  Tensión en extremo de puntera : 25.488 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  5.337 T/m2

  Combinación casi-permanente:

  Ley de tensiones trapecial.
  Tensión en extremo de puntera : 22.505 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  6.545 T/m2

  Tensión máxima en el terreno bajo la zapata : 33.946 T/m2

Incremento tensional por el momento torsor del tablero
------------------------------------------------------

 Torsor permanente. Variación tensional inducida = +/-   0.000 T/m2
 Torsor variable  . Variación tensional inducida = +/-   0.000 T/m2

CALCULO DE LA ZARPA DELANTERA DEL ESTRIBO
=========================================

  x1  : Distancia del extremo de la zarpa a la sección de cálculo.
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de zapata.
  As1: Armadura de tracción por metro lineal de zapata.
  As2: Armadura de compresión por metro lineal de zapata.
  Si As1,As2=-1 -> Sección insuficiente para resistir los esfuerzos.

  x1(m)    Md(mT/m)     As1(cm2/m)      As2(cm2/m) 
---------------------------------------------------
    0.000       0.000       0.000       0.000
    0.072       0.121       0.029       0.000
    0.144       0.484       0.117       0.000
    0.217       1.086       0.263       0.000
    0.289       1.925       0.466       0.000
    0.361       2.998       0.727       0.000
    0.433       4.303       1.043       0.000
    0.506       5.838       1.416       0.000
    0.578       7.600       1.845       0.000
    0.650       9.588       2.329       0.000

Comprobación a cortante según la EHE :
  Cortante de càlculo Vd en la sección S2 :   0.000 T/m



  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2

CALCULO DE LA ZARPA TRASERA DEL ESTRIBO
=======================================

  x2  : Distancia del extremo de la zarpa a la sección de càlculo.
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de zapata.
  As1: Armadura de tracción por metro lineal de zapata.
  As2: Armadura de compresión por metro lineal de zapata.
  Si As1,As2=-1 -> Sección insuficiente para resistir los esfuerzos.

  x2(m)    Md(mT/m)     As1(cm2/m)      As2(cm2/m) 
---------------------------------------------------
    0.000       0.000       0.000       0.000
    0.739       6.666       1.617       0.000
    1.478      25.736       6.284       0.000
    2.217      54.731      13.496       0.000
    2.956      91.029      22.734       0.000
    3.694     132.010      33.468       0.000
    4.433     175.049      45.121       0.000
    5.172     217.527      57.045       0.000
    5.911     256.819      68.492       0.000
    6.650     290.068      78.528       0.000

Comprobación a cortante según la EHE :
  Cortante de càlculo Vd en la sección S2 :  53.257 T/m
  Armadura de cortante :   2.039 cm2/m2

CALCULO DEL ALZADO DEL ESTRIBO
==============================

  z  : Cota donde se realiza el càlculo.
  Nd : Axil mayorado por metro lineal de muro.
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de muro.
  As1: Armadura de tracción por metro lineal de muro.
  As2: Armadura de compresión por metro lineal de muro.
  Vd : Cortante mayorado por metro lineal de muro.
  As3: Armadura de cortante por metro cuadrado de muro.
  Si As1,As2,As3=-1 -> Sección insuficiente para resistir los esfuerzos.

 z(m)     Nd(T/m)   Md(mT/m)  As1(cm2/m) As2(cm2/m)  Vd(T/m)  As3(cm2/m2)
-------------------------------------------------------------------------
 105.348    64.355    10.268     0.000     0.000    30.086     0.000
 104.813    12.903    18.866     3.060     0.000    30.878     0.000
 104.278    12.903    35.640     7.222     0.000    31.892     0.000
 103.744    12.903    53.016    11.591     0.000    33.126     0.000
 103.209    12.903    71.111    16.204     0.000    34.581     0.000
 102.674    12.903    90.043    21.105     0.000    36.257     0.000
 102.139    12.903   109.930    26.337     0.000    38.153     0.000
 101.604    12.903   130.891    31.951     0.000    40.271     0.000
 101.070    12.903   153.043    38.001     0.000    42.609     0.000
 100.535    12.903   176.505    44.547     0.000    45.168     0.368
 100.000    12.903   201.394    51.660     0.000    47.948     1.181
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 ** CivilCAD2000 - Versión 55.22-3779 - Autores: L.M.Callís, J.M.Roig, I.Callís ** 
***********************************************************************************

MODULO ESTRIBOS. LISTADO DEL CALCULO A FISURACION
*************************************************

Nombre del proyecto : estribo 1

CALCULO DEL MURO
================

  Diámetro de las barras (mm)  : 25
  Separación de las barras (m) : 0,100
  Recubrimiento geométrico (mm)  : 40

  z (m)   Canto (m)     Nk       Mk       Wkmax   
--------------------------------------------------
105.348     1.000    19.161     3.269     0.004
104.813     1.000    19.161     5.849     0.008
104.278     1.000    19.161     8.752     0.012
103.744     1.000    19.161    12.055     0.016
103.209     1.000    19.161    15.837     0.021
102.674     1.000    19.161    20.178     0.027
102.139     1.000    19.161    25.156     0.034
101.604     1.000    19.161    30.849     0.042
101.070     1.000    19.161    37.336     0.051
100.535     1.000    19.161    44.696     0.061
100.000     1.000    19.161    53.009     0.094

z (m)    : cota de la sección en que se calcula la abertura característica de fisura.
Canto (m): espesor del muro a la cota z.
Nk (T/m) : Axil para obtener la abertura característica de fisura en el trasdós.
Mk (mT/m): Flector para obtener la abertura característica de fisura en el trasdós.
Wkmax(mm): Abertura característica de fisura en el trasdós.

CALCULO DE LA PUNTERA
=====================

  Diámetro de las barras (mm)  : 25
  Separación de las barras (m) : 0,100
  Recubrimiento geométrico (mm)  : 40
  Flector de la combinación cuasi permanente (mT/m): 4,135
  Abertura característica de fisura producida (mm) : 0,006

CALCULO DEL TALON
=================

  Diámetro de las barras (mm)  : 25
  Separación de las barras (m) : 0,100
  Recubrimiento geométrico (mm)  : 40
  Flector de la combinación cuasi permanente (mT/m): 123,527
  Abertura característica de fisura producida (mm) : 0,387
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    *** CivilCAD 2000 *** Autores: L.M.Callís,J.M.Roig,I.Callís
***************************************************************

PROYECTO DE ESTRIBO
*******************

Listado generado el día 25-06-2011 a las 13:54:36.

Nombre del proyecto : estribo 2

Normativa utilizada (España): Instrucción IAP, EHE-08

MEMORIA DEL PROYECTO
********************

DEFINICION GEOMETRICA ESTRIBO
=============================

Cotas de definición de la sección media :

  Cota superior del murete de coronación : 107.000 m
  Cota en el área de apoyos : 105.350 m
  Cota de la cara superior de la zapata : 100.000 m
  Cota del terreno de la rasante inferior : 101.000 m

Dimensiones medias de la zapata :

  Anchura de la zapata :  8.200 m
  Longitud de la zarpa delantera :  0.500 m
  Longitud de la zarpa trasera :  7.500 m
  Canto de la zapata :  1.000 m

Dimensiones del muro :

  Anchura del muro :  6.200 m
  Anchura del cargadero :  0.600 m
  Canto del muro de coronación :  0.200 m
  Anchura de la zona de apoyo de la losa de transición :  0.200 m
  Altura del muro de coronación en trasdós del estribo :  1.000 m

Tacón de la zapata :

  Altura del tacón :  0.500 m
  Canto en su base :  0.500 m
  Canto en el empotramiento en la zapata :  0.500 m

Apoyos:

   2 situados a  0.350 m del paramento exterior

Materiales :

  fck alzado: 300.000 Kg/cm2  fck zapata: 300.000 Kg/cm2
  fyk : 5000.000 Kg/cm2

Recubrimientos mecánicos:

  Alzados :   0.050 m  Zapata :   0.050 m

Terreno natural:

  Densidad :   2.000 T/m3  Ang.Roz.Interno :  30.000°
  Ang.Roz Terreno-Zapata :    30.000°

Terreno en trasdós:

  Densidad :   2.000 T/m3  Ang.Roz.Interno :  30.000° Porosidad :     0.700
  Ang.Roz Terreno-Hormigón :    30.000°



Coeficientes de seguridad
                                      E.L.Servicio         E.L.Ultimo
                                                      Situación  Situación
                                                     persistente accidental
---------------------------------------------------------------------------
                                        E.F.   E.D.   E.F.  E.D.  E.F. E.D.
---------------------------------------------------------------------------
Peso propio del hormigón              :  1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  1.00
Peso propio de las tierras en trasdós :  1.00  1.00  1.00  1.50  1.00  1.00
Empuje de tierras                     :  1.00  1.00  1.00  1.50  1.00  1.00
Sobrecarga en trasdós                 :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00
Acción del nivel freático             :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00
Acción sísmica                        :  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00  1.00
Acciones permanentes del tablero      :  1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  1.00
Acciones variables del tablero        :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00

  E.F. : Coeficiente para el efecto favorable.
  E.D. : Coeficiente para el efecto desfavorable.

  Coeficientes de combinación
     Valor de combinación :  0.600
     Valor frecuente :  0.500
     Valor casi permanente :  0.200

  Coeficientes de minoración de los materiales 
     Situación persistente
       Hormigón:  1.500
       Acero:  1.150
     Situación accidental
       Hormigón:  1.300
       Acero:  1.000

Cargas:

  Sobrecarga en trasdós:  0.000 T/m2
  Acción vertical permanente del tablero por apoyo: 40.000 T
  Acción horizontal permanente del tablero por apoyo:  0.000 T
  Acción vertical variable del tablero por apoyo: 97.000 T
  Acción horizontal variable del tablero por apoyo: 60.000 T
  Aceleración sísmica:  0.102 m/s2
  Momento torsor permanente del tablero:  0.000 mT
  Momento torsor variable del tablero:  0.000 mT

Cálculo de la estabilidad del estribo
-------------------------------------

  El coeficiente de seguridad es el cociente entre efectos
  resistentes y efectos inductores al vuelco/deslizamiento.
  Ambos efectos están afectados por los coeficientes de seguridad
  y de combinación definidos por el usuario.

  Coeficiente de seguridad al deslizamiento :  1.584
  No se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno.
  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del terreno.

  Fvert (T) : Fuerza vertical.
  Fhest (T) : Fuerza horizontal estabilizadora.
  Fhdes (T) : Fuerza horizontal desestabilizadora.

  Acción                                Fhest   Fhdes    Fvert
--------------------------------------------------------------
  Peso propio de la zapata           :    0.00    0.00  169.13 
  Peso propio del alzado             :    0.00    0.00   90.05 
  Peso de tierras sobre la puntera   :    0.00    0.00    8.20 
  Peso de tierras en el talón        :    0.00    0.00  566.67 
  Empuje activo                      :    0.00  102.12    0.00 
  Empuje pasivo                      :    0.00    0.00    0.00 
  Sobrecarga. Acción vertical        :    0.00    0.00    0.00 
  Sobrecarga. Acción horizontal      :    0.00    0.00    0.00 



  Nivel freático en el intradós      :    0.00    0.00    0.00 
  Subpresión                         :    0.00    0.00    0.00 
  Nivel freático en el trasdós       :    0.00    0.00    0.00 
  Acciones permanentes del tablero   :    0.00    0.00   80.00 
  Ac. var. verticales del tablero    :    0.00    0.00  194.00 
  Ac. var. horizontales del tablero  :   0.00  120.00    0.00 
  Acción sísmica                     :    0.00    2.40    0.00 

  Coeficiente de seguridad al vuelco :  2.259

  No se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno.
  No se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del terreno.
  Mest (mT): Momento estabilizador.
  Mdes (mT): Momento desestabilizador.

  Acción                                Mest     Mdes    
---------------------------------------------------------
  Peso propio de la zapata           :  659.84    0.00 
  Peso propio del alzado             :   91.88    0.00 
  Peso de tierras sobre la puntera   :    2.05    0.00 
  Peso de tierras en el talón        : 2683.41    0.00 
  Empuje activo                      :    0.00  272.32 
  Empuje pasivo                      :    0.00    0.00 
  Sobrecarga. Acción vertical        :    0.00    0.00 
  Sobrecarga. Acción horizontal      :    0.00    0.00 
  Nivel freático en el intradós      :    0.00    0.00 
  Subpresión                         :    0.00    0.00 
  Nivel freático en el trasdós       :    0.00    0.00 
  Acciones permanentes del tablero   :    0.00  -68.00 
  Ac. var. verticales del tablero    :    0.00 -164.90 
  Ac. var. horizontales del tablero  :   0.00  762.00 
  Acción sísmica                     :    0.00   12.82 

Cálculo de las tensiones en el terreno
======================================

Tensiones en la sección media
-----------------------------

  Combinaciones características:

     Acciones permanentes:

  Ley de tensiones trapecial.
  Tensión en extremo de puntera : 18.774 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  9.094 T/m2

     Mayorando la sobrecarga en trasdós:

  Ley de tensiones trapecial.
  Tensión en extremo de puntera : 29.967 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  1.449 T/m2

     Mayorando la acción del agua:

  Ley de tensiones trapecial.
  Tensión en extremo de puntera : 29.967 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  1.449 T/m2

     Mayorando las acciones horizontales del tablero:

  Ley de tensiones triangular.
  Tensión en extremo de puntera : 33.593 T/m2
  Anchura del triángulo de tensiones :  7.482 T/m2

     Mayorando las acciones verticales del tablero:



  Ley de tensiones triangular.
  Tensión en extremo de puntera : 33.946 T/m2
  Anchura del triángulo de tensiones :  7.961 T/m2

  Combinaciones frecuentes:

     Mayorando la sobrecarga en trasdós:

  Ley de tensiones trapecial.
  Tensión en extremo de puntera : 22.505 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  6.545 T/m2

     Mayorando la acción del agua:

  Ley de tensiones trapecial.
  Tensión en extremo de puntera : 22.505 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  6.545 T/m2

     Mayorando las acciones horizontales del tablero:

  Ley de tensiones trapecial.
  Tensión en extremo de puntera : 25.118 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  3.932 T/m2

     Mayorando las acciones verticales del tablero:

  Ley de tensiones trapecial.
  Tensión en extremo de puntera : 25.488 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  5.337 T/m2

  Combinación casi-permanente:

  Ley de tensiones trapecial.
  Tensión en extremo de puntera : 22.505 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  6.545 T/m2

  Tensión máxima en el terreno bajo la zapata : 33.946 T/m2

Incremento tensional por el momento torsor del tablero
------------------------------------------------------

 Torsor permanente. Variación tensional inducida = +/-   0.000 T/m2
 Torsor variable  . Variación tensional inducida = +/-   0.000 T/m2

CALCULO DE LA ZARPA DELANTERA DEL ESTRIBO
=========================================

  x1  : Distancia del extremo de la zarpa a la sección de cálculo.
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de zapata.
  As1: Armadura de tracción por metro lineal de zapata.
  As2: Armadura de compresión por metro lineal de zapata.
  Si As1,As2=-1 -> Sección insuficiente para resistir los esfuerzos.

  x1(m)    Md(mT/m)     As1(cm2/m)      As2(cm2/m) 
---------------------------------------------------
    0.000       0.000       0.000       0.000
    0.072       0.121       0.029       0.000
    0.144       0.484       0.117       0.000
    0.217       1.086       0.263       0.000
    0.289       1.925       0.466       0.000
    0.361       2.998       0.727       0.000
    0.433       4.303       1.043       0.000
    0.506       5.838       1.416       0.000
    0.578       7.600       1.845       0.000
    0.650       9.588       2.329       0.000

Comprobación a cortante según la EHE :
  Cortante de càlculo Vd en la sección S2 :   0.000 T/m



  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2

CALCULO DE LA ZARPA TRASERA DEL ESTRIBO
=======================================

  x2  : Distancia del extremo de la zarpa a la sección de càlculo.
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de zapata.
  As1: Armadura de tracción por metro lineal de zapata.
  As2: Armadura de compresión por metro lineal de zapata.
  Si As1,As2=-1 -> Sección insuficiente para resistir los esfuerzos.

  x2(m)    Md(mT/m)     As1(cm2/m)      As2(cm2/m) 
---------------------------------------------------
    0.000       0.000       0.000       0.000
    0.739       6.666       1.617       0.000
    1.478      25.736       6.284       0.000
    2.217      54.731      13.496       0.000
    2.956      91.029      22.734       0.000
    3.694     132.010      33.468       0.000
    4.433     175.049      45.121       0.000
    5.172     217.527      57.045       0.000
    5.911     256.819      68.492       0.000
    6.650     290.068      78.528       0.000

Comprobación a cortante según la EHE :
  Cortante de càlculo Vd en la sección S2 :  53.257 T/m
  Armadura de cortante :   2.039 cm2/m2

CALCULO DEL ALZADO DEL ESTRIBO
==============================

  z  : Cota donde se realiza el càlculo.
  Nd : Axil mayorado por metro lineal de muro.
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de muro.
  As1: Armadura de tracción por metro lineal de muro.
  As2: Armadura de compresión por metro lineal de muro.
  Vd : Cortante mayorado por metro lineal de muro.
  As3: Armadura de cortante por metro cuadrado de muro.
  Si As1,As2,As3=-1 -> Sección insuficiente para resistir los esfuerzos.

 z(m)     Nd(T/m)   Md(mT/m)  As1(cm2/m) As2(cm2/m)  Vd(T/m)  As3(cm2/m2)
-------------------------------------------------------------------------
 105.348    64.355    10.268     0.000     0.000    30.086     0.000
 104.813    12.903    18.866     3.060     0.000    30.878     0.000
 104.278    12.903    35.640     7.222     0.000    31.892     0.000
 103.744    12.903    53.016    11.591     0.000    33.126     0.000
 103.209    12.903    71.111    16.204     0.000    34.581     0.000
 102.674    12.903    90.043    21.105     0.000    36.257     0.000
 102.139    12.903   109.930    26.337     0.000    38.153     0.000
 101.604    12.903   130.891    31.951     0.000    40.271     0.000
 101.070    12.903   153.043    38.001     0.000    42.609     0.000
 100.535    12.903   176.505    44.547     0.000    45.168     0.368
 100.000    12.903   201.394    51.660     0.000    47.948     1.181
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 ** CivilCAD2000 - Versión 55.22-3779 - Autores: L.M.Callís, J.M.Roig, I.Callís ** 
***********************************************************************************

MODULO ESTRIBOS. LISTADO DEL CALCULO A FISURACION
*************************************************

Nombre del proyecto : estribo 2

CALCULO DEL MURO
================

  Diámetro de las barras (mm)  : 25
  Separación de las barras (m) : 0,100
  Recubrimiento geométrico (mm)  : 40

  z (m)   Canto (m)     Nk       Mk       Wkmax   
--------------------------------------------------
105.348     1.000    19.161     3.269     0.004
104.813     1.000    19.161     5.849     0.008
104.278     1.000    19.161     8.752     0.012
103.744     1.000    19.161    12.055     0.016
103.209     1.000    19.161    15.837     0.021
102.674     1.000    19.161    20.178     0.027
102.139     1.000    19.161    25.156     0.034
101.604     1.000    19.161    30.849     0.042
101.070     1.000    19.161    37.336     0.051
100.535     1.000    19.161    44.696     0.061
100.000     1.000    19.161    53.009     0.094

z (m)    : cota de la sección en que se calcula la abertura característica de fisura.
Canto (m): espesor del muro a la cota z.
Nk (T/m) : Axil para obtener la abertura característica de fisura en el trasdós.
Mk (mT/m): Flector para obtener la abertura característica de fisura en el trasdós.
Wkmax(mm): Abertura característica de fisura en el trasdós.

CALCULO DE LA PUNTERA
=====================

  Diámetro de las barras (mm)  : 25
  Separación de las barras (m) : 0,100
  Recubrimiento geométrico (mm)  : 40
  Flector de la combinación cuasi permanente (mT/m): 4,135
  Abertura característica de fisura producida (mm) : 0,006

CALCULO DEL TALON
=================

  Diámetro de las barras (mm)  : 25
  Separación de las barras (m) : 0,100
  Recubrimiento geométrico (mm)  : 40
  Flector de la combinación cuasi permanente (mT/m): 123,527
  Abertura característica de fisura producida (mm) : 0,387
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI 
 

El present estudi de seguretat i salut, E.S.S., té com a objectiu establir les bases 

tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la 

realització dels treballs d’execució de les obres del projecte objecte d’aquest estudi: 

Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori, així com complir amb les obligacions que 

es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el 

control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 

Contractista/es. 

 

D’aquesta manera, s’integra en el projecte constructiu, les premisses bàsiques per a 

les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos 

tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en 

aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, 

la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit 

al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i 

Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i 

l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

 

2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

2.1. Tipologia de l’obra 

 

La tipologia d’obra d’aquesta actuació consisteix en realitzar un nou traçat que passarà 

a formar par d’un tram de l’actual carretera GI-531 en el seu tram per el poble de Sant 

Gregori. 

 

Aquest nou traçat estarà format per una única calçada amb dos sentits de circulació. 

D’aquest en deriven 3 enllaços al llarg del seu recorregut. 

 

El traçat del nou vial discorre a través d’una zona d'orografia molt accidentada, és per 

aquest motiu que aproximadament en el punt quilomètric 656 s’ha dimensionat una 

estructura com a pas superior. 

 

El pas superior té una longitud de 27,5 metres i una amplada de 6 metres. 

 

2.2. Comunicacions 

 

L’accés a l’obra es realitza a través de carretera per la GI-531 que es pot accedir per 

l’AP-7, per la sortida Girona Centre que s’està executant en aquests moments i que pel 

moment d’inici d’obra estarà finalitzada. 
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2.3. Subministrament i Serveis 

 

Tot i que el vial només intercepti amb una línia elèctrica i una línia telefònica hi ha 

altres serveis propers que s’exposen tot seguit amb la companyia corresponent. 

 

Aigua   PRODAISA 

Gas GAS NATURAL 

Electricitat  FECSA/ENDESA. 

Altres  TELEFÒNICA.  

 

2.4. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d’evacuació 

 

Centres d’atenció primària i centres hospitalaris propers a la zona d’obres 

 

Consultori mèdic Sant Gregori – La 

Vall del Llémena 

 

Adreça: Carrer Lluís Companys nº 2 

Telèfon: 972 42 99 28 

 
Figura 1. Distància de la zona de projecte, punt A, al centre mèdic. Distància 600 m i 

2 min. 
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CAP Doctor Joan Vilaplana  

Adreça: Carrer de Modeguera Gran nº 1 

Telèfon: 972 22 76 36 

 
Figura 2. Distància de la zona de projecte, punt A, fins al CAP. Distància 5,4 km i 12 

min. 

 

Hospital Josep Trueta  

Adreça: Avinguda de França nº 60 

Telèfon: 972 94 02 00 

 
Figura 3. Distància de la zona de projecte, punt A, fins a l’hospital. Distància 6,7 km i 

14 min. 
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CAP Güell  

Adreça: Carrer de Mosen Joan Pons, s/n 

Telèfon: 972 21 07 08 

 
Figura 4. Distància de la zona de projecte, punt A, fins al CAP. Distància 6,3 km i 13 

min. 

Bombers 

Parc de Bombers de Girona  

Adreça: Joan Torró nº 15 

Telèfon: 085 

 
Figura 5. Distància de la zona de projecte, punt A, al centre mèdic. Distància 9 km i 

18 min. 
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2.5. Pressupost d’execució material del projecte 

 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) de les obres puja un total de DOS MILIONS 

VUIT-CENTS SEIXANTA-UN MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT AMB NORANTA-

SET CÈNTIMS (2.861.888,97 €) i es troba al Document Núm. 4. Pressupost del 

present projecte.  

 

El import del PEM de l’obra destinat a la Seguretat i Salut puja a una quantitat de 

61.382,84 €. 

 

2.6. Termini d’execució 

 

El temps estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 168 dies 

laborables, aproximadament 8 mesos. 

 

2.7. Procediments, equips i tècnics que es troben a l’obra 

 

Moviment de terres, excavacions i terraplens 

  Maquinària d’excavació 

  Maquinària de moviment de terres 

  Maquinària de compactació 

  Camions de trabuc 

  Compressors i martells pneumàtics 

  Eines manuals 

 

Sub-base i base, ferms i paviments 

 Maquinària d’estesa i compactació 

 Camions de trabuc 

 Pavimentadores 

 Regs 

 Eines manuals 

 

Demolicions i enderrocs 

  

 Maquinària de càrrega 

 Camions de trabuc 

 Compressors i martells pneumàtics 

 Eines manuals 

 

Pous,rases, etc. 

 Maquinària d’excavació 
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 Camions 

 Formigoneres 

 Grues 

 Prefabricats 

 Eines manuals 

 

Drenatges, sanejament i canalitzacions 

 Formigoneres 

 Tubs i canonades 

 Recobriments 

 Grues 

 Prefabricats 

 Eines manuals 

 

Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat 

 Conduccions 

 Generadors 

 Escomeses 

 Llums i projectors 

 Armaris 

 Estacions transformadores 

 Eines manuals 

 

Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà. 

 Formigoneres 

 Col·locació paviments 

 Prefabricats 

 Camions 

 Grues 

 Eines manuals 

 

Jardineria, recobriments vegetals. 

 Camions 

 Grues 

 Subministrament de plantes 

 Reg, dipòsits, bombes i grups de pressió 

 

En l’obra es preveu que el moment en el qual hi treballin un major nombre d’operaris 

els quals formaran part de diferents equips de treball, sigui aproximadament 40 

persones.  
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2.8. Principals riscs en les diferents unitats d’obra 

 

Caigudes de personal, cops , atropellaments per màquines, talls, vibracions, 

atrapaments i cops amb retroexcavadora, col·lisions entre màquines, relliscades, 

enrampament i projeccions de pedra a operari 

3. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

3.1. Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 

una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 

d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 

Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 

subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 

els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 

adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 

recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 

trànsit normal d’una obra. 

 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure 

nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 

projectista i comprovació de l’instal·lador. 

 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 

Connexió de servei 

 

-Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

-La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

-Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

-Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 

pas de vehicles. 

 

Quadre General 

 

-Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament 

la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
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-Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 

tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

-Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 

independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots 

els conductors, inclòs el neutre). 

-Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). Al inici de l’obra es realitzarà una 

connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 

després de realitzats els fonaments. 

-Estarà protegida de la intempèrie. 

-És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

-Es senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 

Conductors 

 

-Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 

seva impressió sobre el mateix aïllament. 

-Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 

de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

-Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs“ d’endolls, mai amb 

regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 

Quadres secundaris 

 

-Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 

de doble aïllament. 

-Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

-Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 

1 Diferencial de 30 A    : 30 mA. 

1 Magnetotèrmic 3P    : 20 mA. 

4 Magnetotèrmics 2P    : 16 A. 

1 Connexió de corrent 3P + T   : 25 A. 

1 Connexió de corrent 2P + T   : 16 A. 

2 Connexió de corrent 2P    : 16 A. 

1 Transformador de seguretat    : (220 v./ 24 v.). 

1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 

Connexions de corrent 

 

-Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament. 
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-S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

 

-Es faran servir els següents colors: 

Connexió de 24v: Violeta. 

Connexió de 220 v: Blau. 

Connexió de 380 v: Vermell 

 

-No s’empraran connexions tipus “lladre“. 

 

Maquinària elèctrica 

 

-Disposarà de connexió a terra. 

 

-Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

 

-Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 

 

-L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 

 

Enllumenat provisional 

 

-El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

 

-Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

 

-Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla. 

 

-Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 

 

Enllumenat portàtil 

 

-La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 

doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

 

-Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 

anticops i suport de sustentació. 

 

3.2. Instal·lació d’aigua provisional d’obra 
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Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 

companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 

general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la 

resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 

ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 

Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 

garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 

 

3.3. Instal·lació de sanejament 

 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 

realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 

bactericides. 

 

3.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 

zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 

una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 

localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 

als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la 

zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 

següents: 

 

-La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 

026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc 

d’incendis o explosions. 

 

-Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 

quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es 

guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en 

recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò 

especificat a la Norma Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos 

inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 

Químics. 
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-S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 

dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 

-Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 

soldadura oxiacetilènica. 

 

-L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 

instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 

i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions 

particulars de gasos inflamables. 

 

-Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 

els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 

-Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 

han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 

-La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 

connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 

proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 

produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 

voltants de les màquines. 

 

-Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 

ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. S’han de preveure també 

les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 

mà, terra o sorra. 

 

-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 hauran de parar-se els 

motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 

-Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 

ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de a un altre, evitant-se així la 

propagació del incendi.  

 

-En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 

transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 

altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat 

dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el 
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seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina 

pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzematge o 

concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció 

amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 

-Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 

m del sòl. 

 

-En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 25 m. 

 

-En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 15 m. 

 

-Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 

una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 

sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 

que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 

4. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 

als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

 

Per al servei de neteja d’aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 

persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 

l’obra. 

 

Per l’execució d’aquesta obra es disposarà de les instal·lacions del personal que es 

defineixen a continuació. 

 

4.1. Serveis higiènics 

 

Lavabos: Com a mínim un per a cada 10 persones.  
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Cabines d’evacuació: S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de 

placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones.  

 

Local de dutxes: Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de 

dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb 

terra antilliscant. 

 

4.2. Vestuaris 

 

 Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

 

4.3. Menjador 

 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 

m2 per treballador que mengi a l’obra. 

 

El menjador ha d’estar equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de 

subministrament d’aigua, el qual tindrà 1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 

comensals, mitjans per a escalfar menjars, que ha de consistir en 1 microones per a 

cada 10 comensals, i cubell hermètic, 60 l de capacitat, amb tapa, per a dipositar les 

escombraries. 

 

4.4. Local de descans 

 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 

3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al 

descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 

 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

 

4.5. Local d’assistència a accidentats 

 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant 

més d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal 

d’obra.  

 

Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

 

- una farmaciola 

- una llitera 
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- una font d’aigua potable 

 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats 

a prop dels llocs de treball. 

 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, 

pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos 

necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la 

vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 

ambulàncies i bombers. 

 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 

treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 

farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de 

l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada 

antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 

compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 

analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, 

tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i 

torniquet. 

 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca 

o portàtil, custodiada per l’encarregat. 

 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i 

humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix 

la llei 31/95. 

 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 

Desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, o cotó hidròfil, benes, o 

esparadrap,  apòsits adhesius, estisores, pinces, guants d’un sol ús. 

 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 

immediata el material utilitzat o caducat. 

 

5. ÀREES AUXILIARS 
 

5.1. Centrals, plantes i tallers 

 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit 

de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
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senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de 

gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 

 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la 

seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència 

de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les 

situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà 

de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible, es 

disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de 

vehicles. 

 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 

arriostrada en previsió de bolcades. 

 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca 

de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. 

La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés 

mitjançant escala “de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) 

a partir de 2 m de l’arrancada. 

 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 

 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 

instruccions del fabricant o importador. 

 

5.2. Zones d’apilament 

 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 

“mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 

de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 

manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 

planificació dels treballs. 

 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament. 
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De forma general el personal d’obra, tant propi com subcontractat, haurà rebut la 

formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 

forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 

amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 

responsabilitats durant les maniobres. 

 

6. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 

les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres 

residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 

construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 

considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 

l’enderroc o desconstrucció. 

 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï 

el lloc on portarà els seus residus de construcció. 

 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 

això comporti. 

 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 

l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 

 

7. TRACTAMENT DE MATERIALS I SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 

Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 

contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 

potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 

al seu contacte i/o manipulació. 

 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 

propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 

materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 

d’adaptació de la majoria, gairebé totalitat, dels treballadors i/o tercers aliens exposats. 

 



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 

                                                                                Annex 15. Estudi de seguretat i salut     

 

 -17-

Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la 

fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de 

contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 

exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 

contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

 

7.1. Manipulació 

 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 

possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 

seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 

condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 

singular a: 

 

-Amiant. 

-Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

-Sílice. 

-Vinil. 

-Urea formol. 

-Ciment. 

-Soroll. 

-Radiacions. 

-Productes tixotròpics (bentonita) 

-Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

-Gasos liquats del petroli. 

-Baixos nivells d’oxigen respirable. 

-Animals. 

-Entorn de drogodependència habitual. 

 

7.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble 

i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

 

L’etiqueta ha de contenir: 

 

-Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

-Nom comú, si és el cas. 

-Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic 

de les substàncies presents. 
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-Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 

-Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

-Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

-Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

-El número CEE, si en té. 

-La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 

fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 

primer lliurament. 

 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 

materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 

de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 

 

- Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables: 

 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 

presència de comburents i la prohibició de fumar. 

 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 

d’apilament. 

 

- Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 

reproducció: 

 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 

eficaç. 

 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 

l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 

- Corrosius, Irritants, sensibilitzant: 

 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment 

guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 

en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

 



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 

                                                                                Annex 15. Estudi de seguretat i salut     

 

 -19-

8. CONDICIONS DE L’ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres pot ser necessari distingir entre 

l’àmbit de l’obra, el de projecte, i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi 

de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i serveis. 

 

L’àmbit d’ocupació de l’obra es correspon amb el traçat de la nova variant i les zones 

d’acopi de terres. Per àmbit de treball s’entén en aquest projecte tots els diferents 

camins i vies que es facin servir per tal de poder arribar al talls de l’obra. 

 

A l’Annex d’Expropiacions ja estan més detallades les condicions d’ocupació i 

tancament de l’obra. 

 

Situació de casetes i contenidors 

 

Es col·locaran propers a l’àmbit de l’obra, com que aquesta fa que sigui inaccessible 

molta part degut a que és zona boscosa, s’ocuparà un terreny rural que no molesti a 

persones externes. 

8.1. Serveis afectats 

 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 

situació de serveis, cables, conduccions, en general instal·lacions i estructures d’obra 

soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni 

l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions.  

 

El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà 

dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 

conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 

adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 

inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

 

8.2. Servituds 

 

Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar 

en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les 

mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 

inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
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8.3. Característiques meteorològiques 

 

Les dades que es presenten a continuació són una mitja dels últims 5 anys.  

 

La temperatura mitja màxima és de 31,2 ºC i la mínima de -5,9 ºC. 

 

La humitat màxima del 97% i la mínima del 11%. 

 

La pressió màxima és del 1031,7 hPa i la mínima és de 990,5 hPa. 

 

La velocitat màxima del vent és de 62,8 km/h. 

 

La quantitat màxima de pluja és de 355,4 mm. 

 

8.4. Característiques del terreny 

 

La zona d’estudi està situada dins una zona més o menys muntanyosa amb importants 

desnivells. La gran majoria de les parcel·les a ocupar són d’origen rural, sent bosc la 

gran part d’elles. 

 

No s’intercepta cap pas de riu o riera.  

9. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 

perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 

15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de 

las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

 

9.1. Procediments d’execució 

 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 

hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 

de l’obra. 

 

9.2. Ordre d’execució dels treballs 

 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 

projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 

d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
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seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 

l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 

activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 

mitjans a emprar. 

 

9.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d’execució 

 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 

distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 

Llista d’activitats Relació d’unitats d’obra. 

Relacions de 

dependència 

Prelació temporal de realització material d’unes unitats respecte 

a altres. 

Durada de les activitats Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l’execució de 

cadascuna de les unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 

orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats, 

activitats significatives, i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 

programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 

introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 

Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

 

10. SISTEMES I/ O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 

utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 

procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 

15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de 

las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  “Reglas generales de seguridad 

para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques 

de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques 

de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 

Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

 

11. MEDI AMBIENT LABORAL 
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11.1. Il·luminació 

 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 

hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 

respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària tallers i treballs nocturns. 

 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 

els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 

d’intensitat. 

 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 

als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 

seguretat. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 

les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

 

11.2. Soroll 

 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 

reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 

la construcció: 

 

Compressor 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94 dB 

Esmeriladora de peu 60-75 dB 

Camions i dúmpers 80 dB 

Excavadora 95 dB 

Grua autoportant 90 dB 

Martell perforador 110 dB 

Mototrailla 105 dB 
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Tractor d’orugues 100 dB 

Pala carregadora d’orugues 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta 105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 

Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 

seran, en ordre d’eficàcia: 

 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

 

11.3. Pols 

 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a afeccions. 

 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 

concentració i el temps d’exposició. 

 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 

que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 

pneumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 

necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 

present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 

especialitzades. 

 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 

següents: 

Escombrat i neteja de locals 

Manutenció de runes 

Demolicions 

Treballs de perforació 

Manipulació de ciment 
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Raig de sorra 

Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

Esmerilat de materials 

Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

Plantes de matxuqueix i classificació 

Moviments de terres 

Circulació de vehicles 

Polit de paraments 

Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 

contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

 

 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació 
Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i 

soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 

asfàltiques 
Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 

les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

11.4. Ordre i neteja 

 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 

actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 

especialment pel que fa a: 
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1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 

de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 

relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 

poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

 

12. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 

preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, 

en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell 

que no es realitza”. 

 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 

-Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és a dir el 

primer i més accessible. 

-Lliurar el material, no tirar-lo. 

-Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

-Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 

-En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

-S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 

de material. 

-En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
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-Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 

de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 

vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 

Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

 

-Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

-Automatització i mecanització dels processos. 

-Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 

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

 

-Utilització d’ajudes mecàniques. 

-Reducció o redisseny de la càrrega. 

-Actuació sobre l‘organització del treball. 

-Millora de l’entorn de treball. 

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

-Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

-Ús correcte dels equips de protecció individual. 

-Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

-Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 

l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 

de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 

catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu 

de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 

contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 

això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 

coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 

manipular. 
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Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

 

Per al hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 

formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 

cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 

els següents criteris preventius: 

-Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

-Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 

-Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

-Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 

per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 

material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-

se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 

entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 

condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

 

13. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 

de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 

constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de 

major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 

temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb 

els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 

pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident.  
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La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 

necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és 

el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 

Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 

relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 

instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 

Protecció Col·lectiva. 

 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 

en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-

MESURES 

 

14. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 

Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 

pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 

conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 

fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat 

al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 

beneficiari. 

 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 

protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, 

triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 

respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el 

vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part 

de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 

protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 

que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
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En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 

la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 

indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-

AVALUACIÓ-MESURES 

 

15. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 

obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 

presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 

següents casos: 

 

-Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 

del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 

desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de 

la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 

preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 

desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 

1627/97. 

 

- Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 

perillosos o amb riscos especials. 

 

-Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 

condicions de treball detectades. 

 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 

forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 

d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 

 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 

especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 

-Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

 

-Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 

treballadors sigui legalment exigible. 
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-Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 

obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

 

-Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

 

-Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

 

-Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terra subterranis. 

 

-Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

 

-Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

 

-Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

 

-Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present 

estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la 

presència de recurs preventiu: 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

 

ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

 

MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

 

FONAMENTS 

ESTREPS 

 

ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" (ENCOFRATS / ARMADURES / 

FORMIGONAMENT / ANCORATGES I TENSAT) 

 

TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 

 

REVESTIMENTS 
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PINTATS – ENVERNISSATS 

 

INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

 

16. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT DE L’OBRA 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 

que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 

exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes 

per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 

vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 

Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 

la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 

mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 

immediació d’aquest tràfic. 

 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 

malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 

l’individu adopti conductes segures. La senyalització abundant no garanteix una bona 

senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 

d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 

previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 

-Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 

prohibicions o obligacions. 

 

-Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 

d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 

-Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 

-Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 

perilloses. 
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La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 

tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 

aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 

dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 

-Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 

fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

 

-Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 

senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 

senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 

suficient. 

 

-El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 

percepció de les senyals o panells de senyalització. 

 

-Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

-Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 

d’advertència. 

 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi 

de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 

respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

 

17. CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 

provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 

senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 

modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si 

és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 

determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 

Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 

que correspongui. 
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Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 

diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits 

de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i 

guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a 

cadascuna de les fases. 

 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 

de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als 

Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 

col·locarà el cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 

dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 

l’Autoritat que correspongui. 

 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 

corresponent. 

 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 

dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 

SEGURETAT aprovat. 

 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 

elements de protecció implantats. 

 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

 

17.1. Normes de Policia 

 

Control d’accessos 

 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 

tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 

col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el 

procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 

com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 

únicament a persones autoritzades. 

 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies 

de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les 

instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra 

estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
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Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 

emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 

garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 

l’obra i l’ intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 

instal·lacions d’ús comú o particular. 

 

17.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

 

Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 

En tractar-se aquesta l’obra d’una autovia amb un traçat que discorre en la seva 

totalitat per camps, l’àmbit d’ocupació és el resultant d’unir: 

-La zona que queda delimitada per les tanques de malla metàl·lica de 

tancament de l’autovia. 

-Les zones per l’acopi de materials necessaris per la construcció de l’obra i els 

elements de seguretat i salut. 

 

-Les zones d’ubicació de contenidors i casetes. 

 

En el plànols adjuntats amb aquest annex s’especifica la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra. 

 

S’ha estimat que l’àmbit d’ocupació de l’obra no variarà significativament al llarg de la 

durada de tota l’obra, donada la distribució de les obres de fàbrica i obres de drenatge 

al llarg de tota la traça i els treballs a realitzar. 

 

Situació de casetes i contenidors. 

 

Es situaran complint amb els punts següents: 

 
-Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, 

se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents 

criteris: 

 

-En aquesta obra les casetes es situaran preferentment en zona rural, 

no sent previsible la seva disposició sobre voreres ni cap element urbà. 
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Canvis de la Zona Ocupada 

 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 

una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 

documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

 

17.3. Tancaments de l'obra que afecten l’àmbit públic 

 

Tanques 

 

Com a possible ubicació de tanques es pot considerar el tancament del perímetre del 

parc de maquinària, locals per serveis, menjadors, vestidors, etc...o elements similars. 

 

Tipus de tanques 

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 

prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament 

per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de 

tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten 

per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, 

desviacions momentànies de trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta 

de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis 

de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 

tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 

Complements 
Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements 

reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment 

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 

eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element 

que deteriori el seu estat original. 

 

Accés a l’obra 

 

En el cas que es decideixi la col·locació de tanques, aleshores aquestes estaran 

dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 

 

17.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions 
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d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament 

Fora de l’àmbit de l’obra no podrà estacionar-se maquinària de l’obra, 

excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 

d’aparcament a la calçada. 

Camions en 

espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit de l’obra per acollir els camions 

en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 

l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 

programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport 

interior de l’obra. 

 

Càrrega i descàrrega 

 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit de l’obra. Quan 

això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper possible, es 

desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació i es prendran les següents mesures: 

 

-S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 

d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 

suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 

prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 

-Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 

delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 

correspongui. 

 

-La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 

formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 

productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia 

consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 

-Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 

metàl·liques es netejarà el paviment. 

 

-Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments  

sobre la calçada. 

 

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 

Descàrrega 

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la 

força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament 

(cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser 
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cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 

cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per l’interior 

del recinte de l’obra. 

Apilament 

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, 

excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de 

l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 

homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es 

carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació 

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 

tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el 

seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 

transports dels contenidors. 

 

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 

proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 

caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 

vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de 

vianants o vehicles. 

 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 

caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 

m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura 

vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en 

voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Xarxes Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des 

de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la 

caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel 

risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de 

protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 

perimetrals a totes les façanes 

Grues  En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i 

les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o 

del tancament de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar 
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aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les 

mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

 

17.5. Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic 

 

Neteja 

 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 

l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 

productores de pols o deixalles. 

 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 

viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 

tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a 

mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 

parella de rodes. 

 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

Sorolls. Horari de treball 

 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 

més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari 

hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 

operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 

l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 

horari específic. 

 

Pols 

-Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

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

produir pols. 

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

-Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

 

18.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
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El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 

servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 

cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 

subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

 

18.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten L’ÀMBIT públic 

 

Senyalització i protecció 

 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 

vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 

d’Obres 8.3. 

 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 

Elements de protecció 

 

Forats i rases 

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 

col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 

totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 

de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa.

 

Enllumenat i abalisament lluminós 

 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 

hagi enllumenat públic. 

 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 

vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

 

Abalisament i defensa 

 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 

designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 

criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

 

-En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 

tancament de l’obra. 
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-En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 

contigus a passos provisionals per a vianants. 

 

-Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 

per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 

carrils. 

 

-En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 

per salvar l’obstacle de les obres. 

 

-En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 

provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la 

que hi havia abans de les obres. 

 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 

en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 

l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 

o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 

contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa       

TD – 2. 

 

 

Paviments provisionals 

 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 

les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

 

Retirada de senyalització i abalisament 

 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 

implantats. 

 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 

acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

 

18. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

18.1. Riscos de danys a tercers 
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Els riscs que durant les successives fases d’execució de l’obra podrien afectar 

persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

-Caiguda al mateix nivell. 

-Atropellaments. 

-Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

-Caiguda d’objectes. 

 

18.2. Mesures de protecció a tercers 

 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 

que transiten pels voltants de l'obra: 

 

1- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 

separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

 

2-Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 

s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser 

òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat.  

 

3-Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 

maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 

de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció 

a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib 

nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 

 

4-En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 

conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 

Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 

18.3. Prevenció de Riscos catastròfics 

 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 

obra són: 

 

-Incendi, explosió i/o deflagració. 

-Inundació. 

-Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

-Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

-Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 
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Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 

al seu Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents 

mesures mínimes: 

-Ordre i neteja general. 

-Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

-Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

-Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

-Punts de trobada. 

-Assistència Primers Auxilis. 

18.4. Prevenció de seguretat treballs posteriors 

 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 

seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 

RD.1627/97 

 

 

 

Barcelona, Maig de 2011 

Autor del Projecte 

 

Meritxell Torrent Boet 

Enginyera tècnica d’obres públiques 
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2. PLEC DE CONDICIONS 
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2.1. Disposicions legals d’aplicació 

 

Essent tan variades i amplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball, 

en l'execució de les obres s'establiran els principis que segueixen. En cas de 

diferència o discrepància, predominarà la de major rang jurídic, i predominarà la més 

moderna sobre la més antiga. Són d'obligat compliment totes les disposicions que 

segueixen: 

 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25-10- 1997). 

 Reglament dels serveis de prevenció (Reial Decret 39/1997, de 17 de gener) 

 Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre). 

 "Reglamento de Seguridad en las Máquinas" (Reial Decret 1495/1986, 25 de 

maig) (BOE 21-07-1986). 

 "Norma sobre Señalización de Seguridad en los centros locales de trabajo" 

(Reial Decret 1403/1986, 9 de maig) (BOE 08-07-1986). 

 Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980 de 10 de març) (BOE 14-03- 1980). 

 Reglament d'Aparells Elevadors per a Obres (O.M. 23-05-1977) ( BOE 17-06-

1977). 

 Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes 

Tècniques Reglamentàries NT) (BOE 29-05-1974). 

 Reglamentació Electrotècnica per Baixa Tensió (Decret 2413/1972, 20 de 

setembre). Instruccions Complementàries (O.M. 31-10-1973). 

 Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 423/1971 de 11 de març) 

(BOE 16-03-1971). 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09- 03-71) (BOE 

16-03-1971). 

 Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 11-

03-1971). 

 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28- 08-1970) 

(BOE 5/7/8/9-09-1970). 

 Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 

3151/1968, 28 de novembre). 

 Reglament dels Serveis Mèdics d'Empreses (O.M. 21-11-1959) (BOE 27-11-

1959). 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció 

i Obres Públiques (O.M. 20-05-1952) (BOE 15-06- 1952). 

 Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

 Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Higiene i Medicina del 

Treball, que puguin afectar als treballadors que realitzin l'obra, a tercers o al 

medi ambient. 
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I totes aquelles Normes i Reglaments en vigor durant l'execució de les obres, que 

puguin no coincidir amb les vigents en el moment de la redacció de l'Estudi. 

 

2.2. Condicions dels medis de protecció 

 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva, tindran fixat 

un període de vida útil, rebutjant-se al seu termini.  

 

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 

determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada 

prevista o data de lliurament. 

 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel 

que fos concedit (per exemple, per un accident) serà rebutjada i reposada al moment. 

 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les 

admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 

 

L'ús d'una peça o equip de protecció mai presentarà un risc en si mateix. 

2.2.1. Proteccions Personals 

 

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri 

de Treball (O.M. 17-05-1974) (BOE 29-05-1974), sempre que existeixi en el mercat. 

En els casos en que no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat 

adequades a les seves respectives prestacions. 

 

2.2.2. Proteccions Col·lectives 

 

Tanca per a contenció de vianants i talls de trànsit 

Consistirà en una estructura metàl·lica de plafó rectangular vertical, amb els costats 

més grans horitzontals de 2.5 a 3 metres i menors, verticals, de 0.9 a 1.1 metres. 

L'estructura principal, marc perimetral, estarà constituïda per perfils metàl·lics buits o 

massissos, la secció dels quals tingui com a mínim un mòdul resistent de 1 centímetre 

cúbic. 

Els perfils secundaris o intermedis tindran una secció amb mòdul resistent mínim de 

0.15 centímetres cúbics. 

Els punts de recolzament, solidaris amb l'estructura principal, estaran formats per perfil 

metàl·lics i els punts de contacte amb el terra distaran com a mínim 25 centímetres del 

plànol del plafó. 

Cada mòdul, disposarà d'elements adequats per a establir unió amb el contigu, de 

forma que pugui formar-se una tanca contínua. 
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Senyals de Seguretat 

Estaran d'acord amb la normativa vigent, Reial Decret 1403/1986, de 9 de maig (BOE 

núm. 162, del 8 de juliol). Es disposaran sobre suports o adossats a murs, pilars, 

màquines, etc. 

 

Senyalització provisional d'Obra (Trànsit) 

Vindrà regulada per la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització d'Obres. Els croquis de 

senyalització estaran autoritzats per la Direcció Facultativa.  

 

Interruptors i relès diferencials 

La sensibilitat mínima dels interruptors i relès diferencials serà per a enllumenat, de 30 

mA, i per a força, de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a 

la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de 

contacte indirecte màxima de 25 Volts. 

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, en l'època més seca de 

l'any. 

Interruptors i relès hauran de disparar-se o provocar el tir de l'element de tall de corrent 

quan la intensitat de defecte estigui compresa entre 0,5 i 1 vegades la intensitat 

nominal de defecte. 

 

Posta a terra 

Les postes a terra estaran d'acord amb l'exposat a la MI-BT 039 del Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

 

Pòrtics limitadors de gàlib 

Disposaran de llinda degudament senyalitzada. 

 

Topalls de desplaçament de vehicles 

Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de 

rodons clavats al mateix, o qualsevol altra manera eficaç. 

 

Xarxes 

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tal que compliran, amb 

garantia, la funció protectora per a la que estan previstes. 

 

Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i 

ancoratges de xarxes 

Tindran suficient resistència per tal de suportar els esforços a que puguin estar 

sotmesos d'acord amb la seva funció protectora. 

 

Baranes 
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Estaran fermament subjectades al pis que tracten de protegir, o a estructures fermes a 

nivell superior o lateral. 

L'altura serà com a mínim de 90 centímetres sobre el pis, i el buit existent entre barana 

i sòcol estarà protegit per una bancada longitudinal. 

L'execució de la barana serà tal que ofereixi una superfície amb absència de parts 

tallades o punxents, que puguin causar ferides. 

El sòcol tindrà una altura mínima de 20 centímetres. 

 

Extintors 

Seran adequats, en agent extintor i mida, al tipus d'incendi previsible, i es revisaran 

cada sis mesos com a màxim.  

 

Mitjans auxiliars de topografia 

Aquests mitjans tal com cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctrics, degut al risc 

d'electrocució. 

 

2.3. Serveis de prevenció 

2.3.1. Servei tècnic de Seguretat i Salut 

 

L'empresa constructora haurà de comptar amb l'assessorament del coordinador en 

matèria de seguretat i salut, que tindrà per missió la prevenció de riscos que puguin 

presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar al Cap d'Obra sobre les 

mesures de seguretat a adoptar. 

 

2.3.2. Servei Mèdic 

 
L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat. 

 

2.4. Pla de seguretat i salut en el treball 

 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, on 

s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el 

present Estudi. El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de 

l’obra, pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut. Quan no sigui necessària la 

designació de coordinador, la Direcció Facultativa assumirà les seves funcions. 

El Pla de Seguretat i Salut estarà a l’obra a disposició permanent de la Direcció 

Facultativa. 

 

2.5. Coordinador en matèria de seguretat i salut 
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Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, 

subcontractista i/o autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de 

Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra. 

El coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra haurà de 

coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les 

activitats de l’obra per tal que els contractistes i , en el seu cas, subcontractistes i/o 

autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de l’acció preventiva 

recollits en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

Haurà d’aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista, organitzar la 

coordinació d’activitats empresarials, coordinar les accions i funcions de control de 

l’aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries perquè 

només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 

 

La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d’un coordinador 

en matèria de seguretat i salut no sigui necessària. 

 

2.6. Vigilants de seguretat i comitè de seguretat i salut en el treball 

 

L'empresa constructora tindrà nomenat o nomenarà un Vigilant de Seguretat que serà, 

o un Tècnic del Servei Tècnic de Seguretat i Salut o un monitor de seguretat o 

socorrista. En tot cas, serà persona degudament preparada en aquesta matèria. El 

Vigilant de Seguretat tindrà al seu càrrec les següents missions: 

 

Promoure l'interès o cooperació dels operaris en ordre a la Seguretat i Salut en el 

Treball. 

 

Comunicar per ordre jeràrquic, o, en el seu defecte, directament a l'empresari, les 

situacions de perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball, i proporcionar les 

mesures que, al seu judici, puguin adoptar-se. 

 

Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, 

eines, etc., i comunicar a l'Empresa l'existència de riscs que puguin afectar a la vida o 

salut dels treballadors, amb objecte de que siguin posades en pràctica les oportunes 

mesures de prevenció. 

 

Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els 

accidents. Així mateix, prendrà les mesures oportunes, en cas necessari, perquè els 

accidentats rebin la immediata assistència sanitària que el seu estat o situació pogués 

requerir. 

 

Les funcions del Vigilant de Seguretat seran compatibles amb les que normalment 

desenvolupi en l'Empresa. 
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2.7. Instal·lacions mèdiques 

 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material 

consumit. 

 

2.8. Instal·lacions d’higiene i benestar 

 
Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament dotats. 

 

El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 

 

Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu 

treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls i calefacció. 

 

El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats, 

escalfador de menjars, calefacció i un recipient per deixalles. 

 

Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació 

necessària. 

 

 

Autor del Projecte, 

 

Meritxell Torrent Boet 



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 

                                                                                Annex 15. Estudi de seguretat i salut 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PLÀNOLS 
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4. PRESSUPOST 
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4.1. AMIDAMENTS 

 

 

 

 



Pressupost de Seguretat i Salut del Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori

AMIDAMENTS Data: 26/06/11 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT PC.VARIANT ST.GREGORI
CAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 

1 H1411111 U Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, homologat segons mt-1, classe n i
e-at

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

2 H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal homologada segons mt-16, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament homologat segons mt-17, classe d

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

3 H1442012 U Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxu natural, amb quatre punts de fixacio de la cinta
elastica i valvula d'exhalacio, homologat segons mt-7

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

4 H144B104 U Filtre per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i particules toxiques en
ambient amb un minim del 16% d'oxigen, homologat segons mt-10, classe a

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

5 H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat segons mt-2, classe d

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

6 H1451110 U Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la ma i
maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

7 H1452210 U Parell de guants de tacte per us general, amb palmell i dors de la ma pell flexible, dit index sense costura
exterior i subjeccio elastica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

8 H1462241 U Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llengueta de manxa, de desprendiment rapid, amb
plantilles i puntera metal.liques, homologades segons mt-5, classe i, grau a

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

9 H1461122 U Parell de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nilo rentable, amb plantilles i
puntera metal.liques, homologades segons mt-5, classe iii, grau a

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

10 H1481131 U Granota de treball, de poliester i de coto, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 H1487350 U Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificacio, de pvc soldat de 0,3 mm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Euro
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AMIDAMENTS Data: 26/06/11 Pàg.: 2

12 H1488580 U Davantal per a soldador, de serratge

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 H148C580 U Parell de maniguets de colze per a soldador, de serratge

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 H148E700 U Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectores

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

15 H1423230 U Ulleres tall oxiacet.,muntura acer/pvc,visor bs_en 175 1997

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 H142AC60 U Pantalla facial per a soldadura electrica, amb marc abatible de ma i suport de poliester reforçat amb fibre de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb proteccio din 12

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

17 H147U009 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal per
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia (marcat en 355) (une en 361:93, une en 362:93, une en
364:93+erratum 94, une en 365:93 i une en 355:93)

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT PC.VARIANT ST.GREGORI
CAPITOL 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

1 HBB10001 U Globus de llum vermella per a senyalitzacio

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

2 HBB21202 U Rètol indicatiu de risc, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 HBC1B010 M Cordo reflectant de senyalitzacio

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

4 HBB21201 U Placa reflectora quadrada de 60 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 HBC1A081 M Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 96,179

6 HBB21203 U Jalo de senyalitzacio, inclosa col·locacio

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 H153A9F1 U Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria amb taulo de fusta i perfils ipn 100
clavats al terreny i amb el desmuntatge inclos

Euro
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AMIDAMENTS Data: 26/06/11 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 H15ZU001 H Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

9 H15AX020 U Cinturó portaeines

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 H15AX003 U Senyal acústica de marxa enrera

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 H15BX007 U Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques en tensió

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

12 H15ZU011 H Senyaler

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

13 H15141J1 M2 Protecció col.lectiva vertical de d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT PC.VARIANT ST.GREGORI
CAPITOL 03 EXTINCIÓ D'INCENDIS 

1 HM31161J U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT PC.VARIANT ST.GREGORI
CAPITOL 04 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

1 HGD1222E U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6 mm de diametre,
300 micres, clavada a terra i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 HGG10001 U Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HGD11001 U Instal·lació de posta a terra formada per cable de coure i electrode connectat a terra.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HG42242B U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,3 a, fixat a pressio i amb el
desmuntatge inclos

Euro
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AMIDAMENTS Data: 26/06/11 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HG42241B U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a, fixat a pressio i amb el
desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT PC.VARIANT ST.GREGORI
CAPITOL 05 INSTAL·LACIÓ D'HIGIENE I BENESTAR 

1 HQU15312 U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m de plafo d'acer lacat i aillament de poliureta
de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lacio de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, instal.lacio electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 HQU20001 U Radiador infrarrojos 1000 w

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HQU2GF01 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HQU1A502 U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafo d'acer lacat i aillament de poliureta
de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aillament de fibra de vidre i tauler fenolic, instal.lacio electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 HQU22301 U Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,40x0,50x1,80 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclos

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 HQU30002 U Escomesa enllumenat vestidors

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HQU20005 U Cadira

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 HJA26321 U Acumulador electric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de potencia 750/1500 w, tipus 2,
col.locat en posicio vertical amb fixacions murals, connectat i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 XSS1PA10 PA Partida alçada per a la realització d'escomesa d'aigua i energia elèctrica per als mòduls prefabricats

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HQU27902 U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Euro
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AMIDAMENTS Data: 26/06/11 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 HQU2AF02 U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 HQU25701 U Banc de fusta, de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 HQU2D102 U Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 HQUZM000 H Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions.

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT PC.VARIANT ST.GREGORI
CAPITOL 06 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

1 HY1B0001 U Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 HY1B0003 U Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
higiene en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 HY1C0001 H Auxiliar tecnic sanitari

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

4 HY1C0003 U Reconeixement medic obligatori

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

5 HQUACCJ0 U Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT PC.VARIANT ST.GREGORI
CAPITOL 07 FORMACIÓ I REUNIONS 

1 HZ110001 H Formacio de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

2 HZ110003 U Curset primers auxilis

Euro
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AMIDAMENTS Data: 26/06/11 Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 HZ210001 U Reunio mensual del comite de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Euro
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/06/11 Pàg.: 1

H1411111P-1 U Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons mt-1, classe n i e-at

1,82 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

H1421110P-2 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal homologada segons
mt-16, amb visor transparent i tractament contra l'entelament homologat segons mt-17,
classe d

8,88 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

H1423230P-3 U Ulleres tall oxiacet.,muntura acer/pvc,visor bs_en 175 1997 12,60 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

H142AC60P-4 U Pantalla facial per a soldadura electrica, amb marc abatible de ma i suport de poliester
reforçat amb fibre de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb
proteccio din 12

7,67 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

H1432012P-5 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat segons
mt-2, classe d

16,79 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

H1442012P-6 U Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxu natural, amb quatre punts de
fixacio de la cinta elastica i valvula d'exhalacio, homologat segons mt-7

8,23 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

H144B104P-7 U Filtre per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i
particules toxiques en ambient amb un minim del 16% d'oxigen, homologat segons mt-10,
classe a

4,94 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

H1451110P-8 U Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors
de la ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell

2,11 €

(DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

H1452210P-9 U Parell de guants de tacte per us general, amb palmell i dors de la ma pell flexible, dit index
sense costura exterior i subjeccio elastica al canell

5,89 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

H1461122P-10 U Parell de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nilo rentable,
amb plantilles i puntera metal.liques, homologades segons mt-5, classe iii, grau a

12,03 €

(DOTZE EUROS AMB TRES CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/06/11 Pàg.: 2

H1462241P-11 U Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llengueta de
manxa, de desprendiment rapid, amb plantilles i puntera metal.liques, homologades segons
mt-5, classe i, grau a

20,69 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

H147U009P-12 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia (marcat en 355) (une en 361:93, une en 362:93, une en 364:93+erratum
94, une en 365:93 i une en 355:93)

248,86 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

H1481131P-13 U Granota de treball, de poliester i de coto, amb butxaques exteriors 14,40 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

H1487350P-14 U Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificacio, de pvc soldat de 0,3
mm de gruix

12,21 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

H1488580P-15 U Davantal per a soldador, de serratge 13,71 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

H148C580P-16 U Parell de maniguets de colze per a soldador, de serratge 3,68 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

H148E700P-17 U Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectores 27,21 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

H15141J1P-18 M2 Protecció col.lectiva vertical de d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb
fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs

10,32 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

H153A9F1P-19 U Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria amb taulo de fusta i
perfils ipn 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclos

45,98 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

H15AX003P-20 U Senyal acústica de marxa enrera 39,99 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

H15AX020P-21 U Cinturó portaeines 18,29 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/06/11 Pàg.: 3

H15BX007P-22 U Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques en tensió 83,94 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

H15ZU001P-23 H Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions 28,29 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

H15ZU011P-24 H Senyaler 12,90 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

HBB10001P-25 U Globus de llum vermella per a senyalitzacio 2,76 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

HBB21201P-26 U Placa reflectora quadrada de 60 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el
desmuntatge inclos

42,46 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

HBB21202P-27 U Rètol indicatiu de risc, col·locat 6,91 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

HBB21203P-28 U Jalo de senyalitzacio, inclosa col·locacio 9,41 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

HBC1A081P-29 M Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 5,39 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

HBC1B010P-30 M Cordo reflectant de senyalitzacio 1,14 €

(UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

HG42241BP-31 U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a, fixat
a pressio i amb el desmuntatge inclos

78,05 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)

HG42242BP-32 U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,3 a, fixat a
pressio i amb el desmuntatge inclos

84,58 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

HGD11001P-33 U Instal·lació de posta a terra formada per cable de coure i electrode connectat a terra. 524,55 €

(CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

HGD1222EP-34 U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6
mm de diametre, 300 micres, clavada a terra i amb el desmuntatge inclos

38,85 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

HGG10001P-35 U Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa 39,19 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)

HJA26321P-36 U Acumulador electric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de potencia 750/1500
w, tipus 2, col.locat en posicio vertical amb fixacions murals, connectat i amb el desmuntatge
inclos

213,87 €

(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
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HM31161JP-37 U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclos

38,85 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

HQU15312P-38 U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m de plafo d'acer lacat i
aillament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment
de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lacio de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, instal.lacio electrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclos

529,62 €

(CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

HQU1A502P-39 U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafo d'acer lacat i
aillament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment
de lamel.les d'acer galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler fenolic, instal.lacio
electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclos

642,03 €

(SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)

HQU20001P-40 U Radiador infrarrojos 1000 w 29,75 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

HQU20005P-41 U Cadira 21,67 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

HQU22301P-42 U Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,40x0,50x1,80 m, col.locat i
amb el desmuntatge inclos

57,83 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

HQU25701P-43 U Banc de fusta, de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

28,49 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

HQU27902P-44 U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

85,39 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

HQU2AF02P-45 U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 122,57 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

HQU2D102P-46 U Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 144,31 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

HQU2GF01P-47 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclos

46,29 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
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HQU30002P-48 U Escomesa enllumenat vestidors 60,10 €

(SEIXANTA EUROS AMB DEU CENTIMS)

HQUACCJ0P-49 U Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 17,85 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

HQUZM000P-50 H Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions. 15,90 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

HY1B0001P-51 U Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene
en el treball

99,52 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

HY1B0003P-52 U Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i higiene en el treball

65,95 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

HY1C0001P-53 H Auxiliar tecnic sanitari 19,23 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

HY1C0003P-54 U Reconeixement medic obligatori 92,03 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)

HZ110001P-55 H Formacio de seguretat i salut en el treball 15,00 €

(QUINZE EUROS)

HZ110003P-56 U Curset primers auxilis 3.404,33 €

(TRES MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

HZ210001P-57 U Reunio mensual del comite de seguretat i salut en el treball 30,05 €

(TRENTA EUROS AMB CINC CENTIMS)
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                                                                                Annex 15. Estudi de seguretat i salut 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 
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P-1 H1411111 U Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons mt-1, classe n i e-at

1,82 €

B1411111 U Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, homolog 1,76698 €

Altres conceptes 0,05302 €

P-2 H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal homologada segons
mt-16, amb visor transparent i tractament contra l'entelament homologat segons mt-17,
classe d

8,88 €

B1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal homologada seg 8,61851 €

Altres conceptes 0,26149 €

P-3 H1423230 U Ulleres tall oxiacet.,muntura acer/pvc,visor bs_en 175 1997 12,60 €

B1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilenic, amb muntura universal de barnilla d'acer r 12,23060 €

Altres conceptes 0,36940 €

P-4 H142AC60 U Pantalla facial per a soldadura electrica, amb marc abatible de ma i suport de poliester
reforçat amb fibre de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb
proteccio din 12

7,67 €

B142AC60 U Pantalla facial per a soldadura electrica, amb marc abatible de ma i suport de poliester 7,44654 €

Altres conceptes 0,22346 €

P-5 H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat segons
mt-2, classe d

16,79 €

B1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat 16,29945 €

Altres conceptes 0,49055 €

P-6 H1442012 U Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxu natural, amb quatre punts de
fixacio de la cinta elastica i valvula d'exhalacio, homologat segons mt-7

8,23 €

B1442012 U Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxu natural, amb quatre p 7,99346 €

Altres conceptes 0,23654 €

P-7 H144B104 U Filtre per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i
particules toxiques en ambient amb un minim del 16% d'oxigen, homologat segons mt-10,
classe a

4,94 €

B144B104 U Filtre per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i 4,79608 €

Altres conceptes 0,14392 €

P-8 H1451110 U Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors
de la ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell

2,11 €

B1451110 U Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pe 2,04945 €

Altres conceptes 0,06055 €

P-9 H1452210 U Parell de guants de tacte per us general, amb palmell i dors de la ma pell flexible, dit index
sense costura exterior i subjeccio elastica al canell

5,89 €
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B1452210 U Parell de guants de tacte per us general, amb palmell i dors de la ma pell flexible, dit in 5,71563 €

Altres conceptes 0,17437 €

P-10 H1461122 U Parell de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nilo rentable,
amb plantilles i puntera metal.liques, homologades segons mt-5, classe iii, grau a

12,03 €

B1461122 U Parell de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nilo re 11,67767 €

Altres conceptes 0,35233 €

P-11 H1462241 U Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llengueta de
manxa, de desprendiment rapid, amb plantilles i puntera metal.liques, homologades segons
mt-5, classe i, grau a

20,69 €

B1462241 U Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 20,09183 €

Altres conceptes 0,59817 €

P-12 H147U009 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal per subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia (marcat en 355) (une en 361:93, une en 362:93, une en 364:93+erratum
94, une en 365:93 i une en 355:93)

248,86 €

B147U009 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en 361) amb tirants, 241,60687 €

Altres conceptes 7,25313 €

P-13 H1481131 U Granota de treball, de poliester i de coto, amb butxaques exteriors 14,40 €

B1481131 U Granota de treball, de poliester i de coto, amb butxaques exteriors 13,97954 €

Altres conceptes 0,42046 €

P-14 H1487350 U Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificacio, de pvc soldat de 0,3
mm de gruix

12,21 €

B1487350 U Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificacio, de pvc soldat de 11,85196 €

Altres conceptes 0,35804 €

P-15 H1488580 U Davantal per a soldador, de serratge 13,71 €

B1488580 U Davantal per a soldador, de serratge 13,30641 €

Altres conceptes 0,40359 €

P-16 H148C580 U Parell de maniguets de colze per a soldador, de serratge 3,68 €

B148C580 U Parell de maniguets de colze per a soldador, de serratge 3,57602 €

Altres conceptes 0,10398 €

P-17 H148E700 U Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectores 27,21 €

B148E700 U Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectores 26,42049 €

Altres conceptes 0,78951 €

P-18 H15141J1 M2 Protecció col.lectiva vertical de d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb

10,32 €
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fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de d i 80x80 0,13703 €

B0A30B00 cu Claus d'impacte d'acer 0,25435 €

B0DZ4000 m Fleix 0,01503 €

Altres conceptes 9,91359 €

P-19 H153A9F1 U Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria amb taulo de fusta i
perfils ipn 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclos

45,98 €

B44Z501A KG Acer a/42b, en perfils laminats serie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, treballat a taller i am 9,03400 €

B0D21030 M Taulo de fusta de pi per a 10 usos 4,15416 €

Altres conceptes 32,79184 €

P-20 H15AX003 U Senyal acústica de marxa enrera 39,99 €

B15AX003 u Sirena acústica de marxa enrera 38,82538 €

Altres conceptes 1,16462 €

P-21 H15AX020 U Cinturó portaeines 18,29 €

B15AX020 u Cinturó portaeines 17,75991 €

Altres conceptes 0,53009 €

P-22 H15BX007 U Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques en tensió 83,94 €

B15BX007 u Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques en tensió 81,49724 €

Altres conceptes 2,44276 €

P-23 H15ZU001 H Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les proteccions 28,29 €

Altres conceptes 28,29000 €

P-24 H15ZU011 H Senyaler 12,90 €

Altres conceptes 12,90000 €

P-25 HBB10001 U Globus de llum vermella per a senyalitzacio 2,76 €

Sense descomposició 2,76000 €

P-26 HBB21201 U Placa reflectora quadrada de 60 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el
desmuntatge inclos

42,46 €

BBL1AHA2 U Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 28,70434 €

Altres conceptes 13,75566 €

P-27 HBB21202 U Rètol indicatiu de risc, col·locat 6,91 €

Sense descomposició 6,91000 €

P-28 HBB21203 U Jalo de senyalitzacio, inclosa col·locacio 9,41 €

Sense descomposició 9,41000 €

P-29 HBC1A081 M Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 5,39 €

BBC1A000 M Cinta d'abalisament reflectora 4,35133 €

Altres conceptes 1,03867 €

P-30 HBC1B010 M Cordo reflectant de senyalitzacio 1,14 €

Sense descomposició 1,14000 €

P-31 HG42241B U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a, fixat
a pressio i amb el desmuntatge inclos

78,05 €
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BG422410 U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 64,14440 €

BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,25375 €

Altres conceptes 13,65185 €

P-32 HG42242B U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,3 a, fixat a
pressio i amb el desmuntatge inclos

84,58 €

BG422420 U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,3 a 70,48868 €

BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,25375 €

Altres conceptes 13,83757 €

P-33 HGD11001 U Instal·lació de posta a terra formada per cable de coure i electrode connectat a terra. 524,55 €

Sense descomposició 524,55000 €

P-34 HGD1222E U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6
mm de diametre, 300 micres, clavada a terra i amb el desmuntatge inclos

38,85 €

BGD12220 U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargaria, de 8,62452 €

BGYD1000 U Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexio a terra 3,05915 €

Altres conceptes 27,16633 €

P-35 HGG10001 U Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa 39,19 €

Sense descomposició 39,19000 €

P-36 HJA26321 U Acumulador electric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de potencia 750/1500
w, tipus 2, col.locat en posicio vertical amb fixacions murals, connectat i amb el desmuntatge
inclos

213,87 €

B0A61600 U Tac de nilo de 6 a 8 mm de d, com a maxim, amb vis 0,48780 €

BJA26320 U Acumulador electric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de potencia 75 181,02485 €

Altres conceptes 32,35735 €

P-37 HM31161J U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclos

38,85 €

BM311611 U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada i pintat 31,76349 €

BMY31000 U Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,21636 €

Altres conceptes 6,87015 €

P-38 HQU15312 U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m de plafo d'acer lacat i
aillament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment
de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lacio de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, instal.lacio electrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclos

529,62 €

BQU15314 U Modul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m de plafo d'acer lacat i aillament de pol 115,07879 €

Altres conceptes 414,54121 €

P-39 HQU1A502 U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafo d'acer lacat i
aillament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment
de lamel.les d'acer galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler fenolic, instal.lacio
electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclos

642,03 €
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BQU1A504 U Modul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafo d'acer lacat i aillament de po 135,52607 €

Altres conceptes 506,50393 €

P-40 HQU20001 U Radiador infrarrojos 1000 w 29,75 €

Sense descomposició 29,75000 €

P-41 HQU20005 U Cadira 21,67 €

BQU21001 U Cadira 21,03542 €

Altres conceptes 0,63458 €

P-42 HQU22301 U Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,40x0,50x1,80 m, col.locat i
amb el desmuntatge inclos

57,83 €

BQU22303 U Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,40x0,50x1,80 m, per 23,87821 €

Altres conceptes 33,95179 €

P-43 HQU25701 U Banc de fusta, de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

28,49 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 25,77741 €

Altres conceptes 2,71259 €

P-44 HQU27902 U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

85,39 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb c 78,52223 €

Altres conceptes 6,86777 €

P-45 HQU2AF02 U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 122,57 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 114,61301 €

Altres conceptes 7,95699 €

P-46 HQU2D102 U Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 144,31 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos 138,23278 €

Altres conceptes 6,07722 €

P-47 HQU2GF01 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclos

46,29 €

BQU2GF00 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat 43,69358 €

Altres conceptes 2,59642 €

P-48 HQU30002 U Escomesa enllumenat vestidors 60,10 €

Sense descomposició 60,10000 €

P-49 HQUACCJ0 U Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 17,85 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 17,33319 €

Altres conceptes 0,51681 €

P-50 HQUZM000 H Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions. 15,90 €

Altres conceptes 15,90000 €

P-51 HY1B0001 U Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene
en el treball

99,52 €
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BQUA1100 U Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i hi 96,62472 €

Altres conceptes 2,89528 €

P-52 HY1B0003 U Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i higiene en el treball

65,95 €

BQUA3100 U Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 64,02582 €

Altres conceptes 1,92418 €

P-53 HY1C0001 H Auxiliar tecnic sanitari 19,23 €

Sense descomposició 19,23000 €

P-54 HY1C0003 U Reconeixement medic obligatori 92,03 €

Sense descomposició 92,03000 €

P-55 HZ110001 H Formacio de seguretat i salut en el treball 15,00 €

Sense descomposició 15,00000 €

P-56 HZ110003 U Curset primers auxilis 3.404,33 €

Sense descomposició 3.404,33000 €

P-57 HZ210001 U Reunio mensual del comite de seguretat i salut en el treball 30,05 €

Sense descomposició 30,05000 €
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4.4. PRESSUPOST 
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PRESSUPOST Data: 26/06/11 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut Pressupost Seguretat i salut PC.Variant St.Gregori

CAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 U Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de
400 g, homologat segons mt-1, classe n i e-at (P - 1)

1,82 40,000 72,80

2 H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal
homologada segons mt-16, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament homologat segons mt-17, classe d (P - 2)

8,88 40,000 355,20

3 H1442012 U Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxu
natural, amb quatre punts de fixacio de la cinta elastica i valvula
d'exhalacio, homologat segons mt-7 (P - 6)

8,23 30,000 246,90

4 H144B104 U Filtre per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra
pols, vapors, fums i particules toxiques en ambient amb un minim del
16% d'oxigen, homologat segons mt-10, classe a
(P - 7)

4,94 30,000 148,20

5 H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres
antisoroll, homologat segons mt-2, classe d
(P - 5)

16,79 25,000 419,75

6 H1451110 U Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits
index i polze de pell, dors de la ma i maniguet de coto, folre interior i
subjeccio elastica al canell (P - 8)

2,11 30,000 63,30

7 H1452210 U Parell de guants de tacte per us general, amb palmell i dors de la ma
pell flexible, dit index sense costura exterior i subjeccio elastica al
canell (P - 9)

5,89 30,000 176,70

8 H1462241 U Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestatica,
falca amortidora per al talo, llengueta de manxa, de desprendiment
rapid, amb plantilles i puntera metal.liques, homologades segons mt-5,
classe i, grau a (P - 11)

20,69 40,000 827,60

9 H1461122 U Parell de botes d'aigua de pvc de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de nilo rentable, amb plantilles i puntera metal.liques,
homologades segons mt-5, classe iii, grau a (P - 10)

12,03 20,000 240,60

10 H1481131 U Granota de treball, de poliester i de coto, amb butxaques exteriors (P -
13)

14,40 5,000 72,00

11 H1487350 U Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificacio,
de pvc soldat de 0,3 mm de gruix (P - 14)

12,21 8,000 97,68

12 H1488580 U Davantal per a soldador, de serratge (P - 15) 13,71 3,000 41,13

13 H148C580 U Parell de maniguets de colze per a soldador, de serratge (P - 16) 3,68 3,000 11,04

14 H148E700 U Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectores (P - 17) 27,21 3,000 81,63

15 H1423230 U Ulleres tall oxiacet.,muntura acer/pvc,visor bs_en 175 1997 (P - 3) 12,60 4,000 50,40

16 H142AC60 U Pantalla facial per a soldadura electrica, amb marc abatible de ma i
suport de poliester reforçat amb fibre de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactinic semifosc amb proteccio din 12 (P - 4)

7,67 3,000 23,01

17 H147U009 U Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda (marcat en
361) amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal per subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda
de tipus absorbent d'energia (marcat en 355) (une en 361:93, une en
362:93, une en 364:93+erratum 94, une en 365:93 i une en 355:93) (P
- 12)

248,86 5,000 1.244,30

TOTAL CAPITOL 01.01 4.172,24

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut Pressupost Seguretat i salut PC.Variant St.Gregori

CAPITOL 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

euros
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1 HBB10001 U Globus de llum vermella per a senyalitzacio (P - 25) 2,76 50,000 138,00

2 HBB21202 U Rètol indicatiu de risc, col·locat (P - 27) 6,91 5,000 34,55

3 HBC1B010 M Cordo reflectant de senyalitzacio (P - 30) 1,14 500,000 570,00

4 HBB21201 U Placa reflectora quadrada de 60 cm de costat, per a senyals de transit,
fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 26)

42,46 10,000 424,60

5 HBC1A081 M Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclos (P - 29)

5,39 96,179 518,40

6 HBB21203 U Jalo de senyalitzacio, inclosa col·locacio (P - 28) 9,41 3,000 28,23

7 H153A9F1 U Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplaria amb taulo de fusta i perfils ipn 100 clavats al terreny i amb
el desmuntatge inclos (P - 19)

45,98 1,000 45,98

8 H15ZU001 H Brigada de seguretat per fer el manteniment i reposició de les
proteccions (P - 23)

28,29 250,000 7.072,50

9 H15AX020 U Cinturó portaeines (P - 21) 18,29 5,000 91,45

10 H15AX003 U Senyal acústica de marxa enrera (P - 20) 39,99 5,000 199,95

11 H15BX007 U Pantalla aïllant per treballs en zones d'influència en línies elèctriques
en tensió (P - 22)

83,94 6,000 503,64

12 H15ZU011 H Senyaler (P - 24) 12,90 30,000 387,00

13 H15141J1 M2 Protecció col.lectiva vertical de d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa,
fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

10,32 20,000 206,40

TOTAL CAPITOL 01.02 10.220,70

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut Pressupost Seguretat i salut PC.Variant St.Gregori

CAPITOL 03 EXTINCIÓ D'INCENDIS

1 HM31161J U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos (P - 37)

38,85 5,000 194,25

TOTAL CAPITOL 01.03 194,25

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut Pressupost Seguretat i salut PC.Variant St.Gregori

CAPITOL 04 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 HGD1222E U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500
mm de llargaria, de 14,6 mm de diametre, 300 micres, clavada a terra i
amb el desmuntatge inclos (P - 34)

38,85 5,000 194,25

2 HGG10001 U Equip d'enllumenat d'emergencia connectat a la xarxa (P - 35) 39,19 1,000 39,19

3 HGD11001 U Instal·lació de posta a terra formada per cable de coure i electrode
connectat a terra. (P - 33)

524,55 2,000 1.049,10

4 HG42242B U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb
sensibilitat de 0,3 a, fixat a pressio i amb el desmuntatge inclos (P - 32)

84,58 1,000 84,58

5 HG42241B U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb
sensibilitat de 0,03 a, fixat a pressio i amb el desmuntatge inclos (P -
31)

78,05 1,000 78,05

euros
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TOTAL CAPITOL 01.04 1.445,17

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut Pressupost Seguretat i salut PC.Variant St.Gregori

CAPITOL 05 INSTAL·LACIÓ D'HIGIENE I BENESTAR

1 HQU15312 U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m de
plafo d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm de gruix
revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lacio de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
instal.lacio electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclos (P - 38)

529,62 12,000 6.355,44

2 HQU20001 U Radiador infrarrojos 1000 w (P - 40) 29,75 2,000 59,50

3 HQU2GF01 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclos (P - 47)

46,29 2,000 92,58

4 HQU1A502 U Mes de lloguer de mòdul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de
plafo d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm de gruix
revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aillament de fibra de vidre i tauler fenolic, instal.lacio
electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclos (P - 39)

642,03 12,000 7.704,36

5 HQU22301 U Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de
0,40x0,50x1,80 m, col.locat i amb el desmuntatge inclos (P - 42)

57,83 8,000 462,64

6 HQU30002 U Escomesa enllumenat vestidors (P - 48) 60,10 2,000 120,20

7 HQU20005 U Cadira (P - 41) 21,67 10,000 216,70

8 HJA26321 U Acumulador electric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat,
de potencia 750/1500 w, tipus 2, col.locat en posicio vertical amb
fixacions murals, connectat i amb el desmuntatge inclos (P - 36)

213,87 1,000 213,87

9 XSS1PA10 PA Partida alçada per a la realització d'escomesa d'aigua i energia
elèctrica per als mòduls prefabricats (P - 0)

329,63 1,000 329,63

10 HQU27902 U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

85,39 3,000 256,17

11 HQU2AF02 U Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)

122,57 3,000 367,71

12 HQU25701 U Banc de fusta, de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

28,49 4,000 113,96

13 HQU2D102 U Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 46)

144,31 2,000 288,62

14 HQUZM000 H Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions. (P - 50) 15,90 500,000 7.950,00

TOTAL CAPITOL 01.05 24.531,38

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut Pressupost Seguretat i salut PC.Variant St.Gregori

CAPITOL 06 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

1 HY1B0001 U Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i higiene en el treball (P - 51)

99,52 4,000 398,08

2 HY1B0003 U Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball (P -
52)

65,95 3,000 197,85

3 HY1C0001 H Auxiliar tecnic sanitari (P - 53) 19,23 100,000 1.923,00

4 HY1C0003 U Reconeixement medic obligatori (P - 54) 92,03 40,000 3.681,20

euros
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5 HQUACCJ0 U Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 49) 17,85 4,000 71,40

TOTAL CAPITOL 01.06 6.271,53

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut Pressupost Seguretat i salut PC.Variant St.Gregori

CAPITOL 07 FORMACIÓ I REUNIONS

1 HZ110001 H Formacio de seguretat i salut en el treball (P - 55) 15,00 52,000 780,00

2 HZ110003 U Curset primers auxilis (P - 56) 3.404,33 4,000 13.617,32

3 HZ210001 U Reunio mensual del comite de seguretat i salut en el treball (P - 57) 30,05 5,000 150,25

TOTAL CAPITOL 01.07 14.547,57

euros
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4.5. RESUM DEL PRESSUPOST 
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 26/06/11 Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPITOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPITOL 01.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 4.172,24

CAPITOL 01.02 PROTECCIONS COL·LECTIVES 10.220,70

CAPITOL 01.03 EXTINCIÓ D'INCENDIS 194,25

CAPITOL 01.04 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 1.445,17

CAPITOL 01.05 INSTAL·LACIÓ D'HIGIENE I BENESTAR 24.531,38

CAPITOL 01.06 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 6.271,53

CAPITOL 01.07 FORMACIÓ I REUNIONS 14.547,57

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut Pressupost Seguretat i salut PC.V 61.382,84

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
61.382,84

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut Pressupost Seguretat i salut PC.Varia 61.382,84

61.382,84

euros
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1. OBJECTE 
 

El present annex fa referència a la instal·lació d’enllumenat de la nova variant de Sant 

Gregori. Té com a finalitat servir com a base a l’hora de l’execució de les obres i 

instal·lacions a dur a terme. 

 

2. NORMATIVA APLICABLE 
 

La present instal·lació elèctrica s’ha projectat de forma que s'ajusti en tot moment amb 

allò que s’exigeix als següents reglaments i normatives : 

 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, (Decret 842/2002 de 2d’agost i 

Instruccions Tècniques Complementàries, ITC-BT 09. BOE núm. 224, de 18 de 

setembre de 2002). 

 

- Instruccions Tècniques Complementàries ITC BT 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 

12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 28, 30, 43 i 44.  

 

- Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a 

l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió. 

 

- Guia vademècum per a instal·lacions d’enllaç de la Companyia Subministradora 

FECSA-ENDESA. 

 

- Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

nocturn. 

 

- Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament 

de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 

protecció del medi nocturn. 

 

3. PARÀMETRES DE DISSENY 
 

En quant a nivell i uniformitat d’il·luminació, els valors recomanats per a vials d’àmbit 

municipal Segons el Servei de Medi Ambient, la instal·lació d’enllumenat públic haurà 

de seguir, en línies generals, els següents criteris: 

 

Il·luminància mitja rotonda: 30-40 lux 

Uniformitat mitja rotonda: 0,5 

 

 -1-
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4. CARACTERÍSTIQUES 
 

4.1. Característiques de la instal·lació 

 

La instal·lació està formada per una distribució de punts de llum per les diferents 

tipologies de zones de l’àmbit objecte del projecte, tal i com es pot apreciar a la 

documentació gràfica que acompanya al present projecte. Una és la rotonda i l’altre és 

la variant 100 metres abans d’arribar a la rotonda.  

 

Elèctricament la instal·lació objecte del present projecte s’alimentarà d’un quadre 

d’enllumenat exterior de nova instal·lació en la zona homologat per l’Ajuntament de 

Sant Gregori. Essent objecte del present projecte la instal·lació d’un nou circuit destinat 

a alimentar elèctricament els punts de llum distribuïts en les diferents zones en què 

s’ha dividit el vial i la rotonda. 

 

L’alçada, posició, distribució i característiques fotomètriques dels punts de llum, així 

com les potències a emprar en cada zona a il·luminar s’ha realitzat seguint les 

indicacions de l’Ajuntament de Sant Gregori, i els resultats obtinguts mitjançant dels 

diferents programes de simulació i dimensionament. 

 

A partir d'aquestes dades s'ha dissenyat el traçat dels circuits pels quals discorrerà la 

instal·lació elèctrica, i s'han determinat les característiques d'aquesta instal·lació, 

realitzant-ne els estudis elèctric i luminotècnic corresponents per tal de dimensionar els 

diferents elements que la composen. 

 

4.2. Característiques i model de lluminàries 

 

Les llumeneres utilitzades en l’enllumenat exterior compliran la norma UNE-EN 

60.598-2-3. 

 

La connexió es realitzarà mitjançant cables flexibles, que entraran a la llumenera amb 

la tolerància suficient per evitar que les oscil·lacions d’aquesta provoquin esforços 

perjudicials als cables i als terminals de connexió, utilitzant dispositius que no 

disminueixin el grau de protecció de la llumenera IP X3, segons UNE 20.324. 

 

Els equips elèctrics dels punts de llum per a muntatge exterior disposaran d’un grau de 

protecció mínima IP 54, segons UNE 20.324, i IK 8 segons UNE-EN 50.102, muntats 

en façana a una altura mínima de 2,5 metres sobre el nivell del terra, o l’interior de la 

porta de la columna. 

 

Els models de lluminàries a instal·lar són les següents: 

 

 -2-
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-Per les rotondes el model SRS421 1xSON – TPP 100W TP P5 de la marca Philips am 

un flux lluminós de 10700 lm i una potència de 114 W.  Per a muntatge lateral 

acoblada a un element de subjecció lateral de 60mm de diàmetre, amb carcassa de 

fundició d’alumini, tancament de vidre pla templat i reflector facetat ajustable en 5 

posicions, amb acabat rugós. 

 

-Pel vial el model SRS427 1xSON – TTP400W P17 de la marca Philips amb un flux 

lluminós de 56500 lm i una potència de 433 W. Per a muntatge lateral acoblada a un 

element de subjecció lateral de 60mm de diàmetre, amb carcassa de fundició 

d’alumini, tancament de vidre pla templat i reflector facetat ajustable en 5 posicions, 

amb acabat rugós. 

 

Els equips d’encesa seran bobinats en coure i d'alt factor. L’arrencador haurà de poder 

funcionar al buit durant cinc mesos sense perjudicar ni l’equip ni la làmpada. 

 

L'encesa i apagada d'aquest nou enllumenat és regulada per un rellotge astronòmic, 

programat per a les coordenades geogràfiques del terme municipal de Lleida, i pel 

regulador de flux en capçalera de l’armari de distribució que permet el control del flux 

per part de l’Ajuntament de Lleida. 

 

Amb aquesta disposició del quadre, tots els cables de les línies d’alimentació resulten 

ser de 6 mm2. Els càlculs s’han fet admetent com a caiguda de tensió màxima de la 

línia un 1.5% (en front el 3% que estableix el reglament), pretenent deixar la instal·lació 

preparada per a futures ampliacions, tal i com es pot observaren els càlculs adjunts en 

el present annex. 

 

La secció de les línies que alimenten els quadre de control serà d’acord amb la 

companyia subministradora, pels càlculs s’ha adoptat una secció desfavorable de 25 

mm2 o menor, per tal suposar caigudes de tensió màximes i donar més marge de 

seguretat.  

 

Els punts de connexió a la xarxa de la companyia estan situats tal i com s’indica en els 

plànols adjunts. Es preveu la instal·lació de línies soterrades de coure, segons la 

potència instal·lada, com a línies d’enllaç. 

 

Els conductes protectors dels cables estaran formats per tub corrugat de PE de doble 

paret de 90 mm. de diàmetre per qualsevol de les seccions dels conductors. 

 

Es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables 

d’enllumenat exterior, situada a un distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 

0,25 m per sobre del tub. 

 

 -3-



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 

                                                                                                       Annex 16. Il·luminació     

 

 -4-

L'estesa de cables es farà amb molta cura, evitant la formació de colzes i torçades. Els 

cables que es col·loquin dins dels tubs s'enfilaran per aquests mitjançant guia d'acer, 

que es subjectarà descobrint el coure, establint un lligam ferm per a arrossegar-lo 

mecànicament. 

 

4.3. Proteccions 

 

A cada punt de llum, s’instal·larà una protecció per fusibles, col·locats en un cofret 

estanc que permeti el tall omnipolar a fi de garantir l’absència de tensió en les 

operacions de manteniment. 

 

S’instal·larà un sistema de proteccions contra sobreintensitats produïdes per 

sobrecàrregues dels aparells d'utilització o per curtcircuits, que inclogui tots els 

conductors que formen part d'un circuit, excepte els de protecció. 

 

La protecció contra contactes directes de la instal·lació projectada s'aconsegueix 

mitjançant l'ús de conductors amb l’aïllament, i si s'escau, a l'interior de tubs. 

 

La protecció contra contactes indirectes utilitzada en aquesta instal·lació consisteix en 

la posada a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte, mitjançant 

un dispositiu de tall automàtic que origini la desconnexió en cas de defecte.  

 

Les preses de terres es realitzaran mitjançant elèctrodes amb plaques soterrades al 

terreny. A aquest conductor, que realitza les funcions d’elèctrode de terra, es 

connectaran la totalitat de columnes, braços, armari de control i parts metàl·liques 

accessibles que formen part de la instal·lació. 

 

5. CÀLCULS LLUMINOSOS 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÀLCULS VIAL 

 

 

 



Vial eix 1 
18.06.2011

TFC 
 
 

Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Vial eix 1 / Lista de luminarias

7 Pieza Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 
N° de artículo:  
Flujo luminoso de las luminarias: 56500 lm 
Potencia de las luminarias: 433.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 32  73  97  100  77 
Lámpara: 1 x SON-TPP400W (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 / Hoja de datos de luminarias

 
 

Emisión de luz 1:  
 

200
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400

500

cd/klm 78%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°
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75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 32  73  97  100  77 
 
 

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 
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Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 / LKV (Polar)

Luminaria: Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 
Lámparas: 1 x SON-TPP400W 
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Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 / CDL (Lineal)

Luminaria: Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 
Lámparas: 1 x SON-TPP400W 

50

100

150

200

250

300

350

50

100
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90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 / Diagrama de densidad lumínica

Luminaria: Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 
Lámparas: 1 x SON-TPP400W 

200000

300000

400000

g = 55.0° g = 65.0° g = 75.0°
cd/m²

C0 C45

C90

C135C180C225

C270

C315
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 / Tabla de intensidades lumínicas

Luminaria: Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 
Lámparas: 1 x SON-TPP400W 

Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°

0.0° 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124

5.0° 126 125 126 127 128 129 130 129 128 127

10.0° 124 126 130 136 141 146 145 146 141 136

15.0° 124 131 144 156 166 175 167 175 166 156

20.0° 124 133 157 178 191 195 194 195 191 178

25.0° 126 138 173 207 223 219 226 219 223 207

30.0° 128 145 192 237 258 250 259 250 258 237

35.0° 130 154 214 268 290 289 287 289 290 268

40.0° 133 170 248 288 318 319 310 319 318 288

45.0° 133 201 304 301 327 342 327 342 327 301

50.0° 136 246 350 320 325 351 334 351 325 320

55.0° 135 283 371 326 317 329 320 329 317 326

60.0° 134 330 386 322 276 259 246 259 276 322

65.0° 125 326 357 289 184 170 166 170 184 289

70.0° 110 266 261 198 105 96 103 96 105 198

75.0° 28 126 148 103 59 43 39 43 59 103

80.0° 9.20 34 29 36 38 22 14 22 38 36

85.0° 1.10 4.60 4.10 2.90 4.00 11 5.00 11 4.00 2.90

90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valores en cd/klm
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 / Tabla de intensidades lumínicas

Luminaria: Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 
Lámparas: 1 x SON-TPP400W 

Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°

0.0° 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124

5.0° 126 125 126 124 123 122 121 122 122 122

10.0° 130 126 124 123 122 120 119 119 120 119

15.0° 144 131 124 123 120 119 118 118 119 118

20.0° 157 133 124 123 121 118 117 116 116 116

25.0° 173 138 126 123 120 116 114 113 113 113

30.0° 192 145 128 124 118 114 111 110 109 110

35.0° 214 154 130 124 118 112 106 104 103 104

40.0° 248 170 133 124 118 109 103 97 95 97

45.0° 304 201 133 123 116 106 97 87 84 87

50.0° 350 246 136 122 115 102 90 77 64 77

55.0° 371 283 135 120 110 97 77 63 26 63

60.0° 386 330 134 115 103 89 64 43 11 43

65.0° 357 326 125 102 91 75 51 8.70 4.00 8.70

70.0° 261 266 110 75 75 49 28 4.00 1.00 4.00

75.0° 148 126 28 15 11 13 8.40 2.00 1.00 2.00

80.0° 29 34 9.20 4.70 3.00 2.40 0.30 1.00 0.00 1.00

85.0° 4.10 4.60 1.10 1.90 1.00 0.60 0.30 0.10 0.00 0.10

90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valores en cd/klm
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 / Tabla de intensidades lumínicas

Luminaria: Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 
Lámparas: 1 x SON-TPP400W 

Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°

0.0° 124 124 124 124 124

5.0° 121 122 123 124 126

10.0° 119 120 122 123 124

15.0° 118 119 120 123 124

20.0° 117 118 121 123 124

25.0° 114 116 120 123 126

30.0° 111 114 118 124 128

35.0° 106 112 118 124 130

40.0° 103 109 118 124 133

45.0° 97 106 116 123 133

50.0° 90 102 115 122 136

55.0° 77 97 110 120 135

60.0° 64 89 103 115 134

65.0° 51 75 91 102 125

70.0° 28 49 75 75 110

75.0° 8.40 13 11 15 28

80.0° 0.30 2.40 3.00 4.70 9.20

85.0° 0.30 0.60 1.00 1.90 1.10

90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valores en cd/klm
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 / Tabla de densidades lumínicas

Luminaria: Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 
Lámparas: 1 x SON-TPP400W 

Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°

0.0° 55753 55753 55753 55753 55753 55753 55753 55753 55753 55753

5.0° 56959 56553 56869 57320 57771 58313 58674 58313 57771 57320

10.0° 56659 57663 59398 61864 64512 66794 66201 66794 64512 61864

15.0° 57580 60792 67029 72382 77410 81552 77736 81552 77410 72382

20.0° 59475 63733 75169 85360 91485 93399 92825 93399 91485 85360

25.0° 62509 68561 85726 102544 110780 108696 112119 108696 110780 102544

30.0° 66611 75333 99630 123253 134052 129794 134467 129794 134052 123253

35.0° 71575 84528 117626 146937 159287 158683 157530 158683 159287 146937

40.0° 78239 99662 145796 169156 186823 187116 181951 187116 186823 169156

45.0° 84633 127617 193047 191585 207736 217719 207926 217719 207736 191585

50.0° 94990 171724 244960 223766 226983 245520 233628 245520 226983 223766

55.0° 105668 222155 290431 255862 248493 257508 250845 257508 248493 255862

60.0° 120678 296390 347377 289106 247831 232544 221214 232544 247831 289106

65.0° 132455 346723 380023 307572 196182 180968 176606 180968 196182 307572

70.0° 144081 350079 342849 259634 137508 125808 135404 125808 137508 259634

75.0° 49163 219235 256411 179106 102669 74352 67751 74352 102669 179106

80.0° 23821 87517 75089 91919 97097 56964 36250 56964 97097 91919

85.0° 5675 23731 21151 14961 20635 57263 25794 57263 20635 14961

Valores en Candela/m². 
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 / Tabla de densidades lumínicas

Luminaria: Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 
Lámparas: 1 x SON-TPP400W 

Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°

0.0° 55753 55753 55753 55753 55753 55753 55753 55753 55753 55753

5.0° 56869 56553 56959 55785 55289 54973 54657 54838 55063 54838

10.0° 59398 57663 56659 56111 55517 54970 54330 54193 54787 54193

15.0° 67029 60792 57580 57254 56044 55485 54787 54694 55392 54694

20.0° 75169 63733 59475 58805 57800 56365 55886 55551 55503 55551

25.0° 85726 68561 62509 61070 59483 57399 56308 56109 56060 56109

30.0° 99630 75333 66611 64170 61367 59134 57629 57058 56590 57058

35.0° 117626 84528 71575 68172 64604 61311 58401 57139 56535 57139

40.0° 145796 99662 78239 72663 69259 64094 60161 56933 55759 56933

45.0° 193047 127617 84633 78402 73951 67592 61678 55383 53412 55383

50.0° 244960 171724 94990 85407 80371 71557 63164 54070 44767 54070

55.0° 290431 222155 105668 94145 85993 76273 60360 48993 20381 48993

60.0° 347377 296390 120678 103233 92622 79673 57731 39027 9892 39027

65.0° 380023 346723 132455 108304 97134 79579 54152 9256 4256 9256

70.0° 342849 350079 144081 98332 97938 63890 36940 5258 1315 5258

75.0° 256411 219235 49163 25189 18936 22931 14593 3474 1737 3474

80.0° 75089 87517 23821 12170 7768 6214 777 2589 0.00 2589

85.0° 21151 23731 5675 9802 5159 3095 1548 516 0.00 516

Valores en Candela/m². 
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 / Tabla de densidades lumínicas

Luminaria: Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 
Lámparas: 1 x SON-TPP400W 

Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°

0.0° 55753 55753 55753 55753 55753

5.0° 54657 54973 55289 55785 56959

10.0° 54330 54970 55517 56111 56659

15.0° 54787 55485 56044 57254 57580

20.0° 55886 56365 57800 58805 59475

25.0° 56308 57399 59483 61070 62509

30.0° 57629 59134 61367 64170 66611

35.0° 58401 61311 64604 68172 71575

40.0° 60161 64094 69259 72663 78239

45.0° 61678 67592 73951 78402 84633

50.0° 63164 71557 80371 85407 94990

55.0° 60360 76273 85993 94145 105668

60.0° 57731 79673 92622 103233 120678

65.0° 54152 79579 97134 108304 132455

70.0° 36940 63890 97938 98332 144081

75.0° 14593 22931 18936 25189 49163

80.0° 777 6214 7768 12170 23821

85.0° 1548 3095 5159 9802 5675

Valores en Candela/m². 
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 / Hoja de datos LVK

Luminaria: Philips SRS427 1xSON-
TPP400W P17 
 
Lámparas: 1 x SON-TPP400W 
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 / Hoja de datos Deslumbramiento

Luminaria: Philips SRS427 1xSON-
TPP400W P17 
 
Lámparas: 1 x SON-TPP400W 
 

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría. 
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 / Hoja de datos del alumbrado de 
emergencia

Luminaria: Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 
 
Lámparas: 1 x SON-TPP400W

Índice de reproducción de color: 0

Flujo luminoso: 56500 lm
Factor de corrección: 1.000
Factor de alumbrado de emergencia: 1.00
Flujo luminoso de alumbrado de emergencia: 56500 lm

Grado de eficacia de funcionamiento: 78.00
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local inferior): 100.00
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local superior): 0.00

Evaluación del deslumbramiento (Intensidades lumínicas 
máximas [cd]) 
 

C0 C90 C0 - C360

Gamma 60° - 90° 7582.4 13899.3 22188.0
Gamma 0° - 180° 7672.8 18871.4 22188.0

60°

60°

60°

60°

Tabla de distancias para caminos de escape planos 
 

 
La tabla de distancias se base en los siguientes parámetros: 

 Factor mantenimiento: 0.72  

 Factor de alumbrado de emergencia: 1.00  

 Intensidad lumínica mínima en la línea media: 1.00 lx  

 Intensidad lumínica mínima en la media anchura de la vía de evacuación: 0.50 lx  

 Uniformidad máxima en la línea media 40 : 1  

 Anchura de la vía de evacuación: 2.00 m 

Altura de montaje [m]

2.00 5.81 11.63 11.65 10.07 5.21
2.50 7.26 15.94 16.07 12.28 3.85
3.00 8.71 19.13 19.28 14.74 4.62
3.50 10.16 22.32 22.50 17.20 5.39
4.00 11.62 25.51 25.71 19.65 6.16
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública 
 

 
Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 10.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

20.00 m0.00

0.00 m

Luminaria: Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17
Flujo luminoso de las luminarias: 56500 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 282 cd/klm
con 80°: 43 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G6. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Potencia de las luminarias: 433.0 W

Organización: unilateral abajo

Distancia entre mástiles: 20.000 m

Altura de montaje (1): 7.708 m

Altura del punto de luz: 8.000 m

Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 0.650 m

DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 18

Meritxell
Rectángulo



Vial eix 1 
18.06.2011

TFC 
 
 

Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Lista de luminarias

Philips SRS427 1xSON-TPP400W P17 
N° de artículo:  
Flujo luminoso de las luminarias: 56500 lm 
Potencia de las luminarias: 433.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 32  73  97  100  77 
Lámpara: 1 x SON-TPP400W (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

1

20.00 m0.00

10.00 m

0.00

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación 
 
1 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 4.88 0.5 0.9 9 0.5
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.4 ≥ 0.6 ≤ 15 ≥ 0.5

Cumplido/No cumplido:
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Calle 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
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Calle 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

20.00 m0.00

10.00 m

0.00

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:186

Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 4.88 0.5 0.9 9 0.5
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.4 ≥ 0.6 ≤ 15 ≥ 0.5

Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 2.500, 1.500) 4.88 0.6 0.9 9

2 Observador 2 (-60.000, 7.500, 1.500) 5.37 0.5 0.9 /
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Vial eix 1 
18.06.2011

TFC 
 
 

Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

60
80

80

80

80

8080

80

100

100

100

100

100100

100

120

120
120

120

120

20.00 m0.00

10.00 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

97 54 135 0.555 0.396
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Vial eix 1 
18.06.2011

TFC 
 
 

Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

60 80 100 120 lx

20.00 m0.00

10.00 m

0.00

Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

97 54 135 0.555 0.396
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Vial eix 1 
18.06.2011

TFC 
 
 

Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

100 88 72 60 54 54 60 72 88 100

127 120 97 89 84 84 89 97 120 127

135 135 117 111 107 107 111 117 135 135

128 125 108 102 99 99 102 108 125 128

108 103 91 84 82 82 84 91 103 108

84 81 73 67 65 65 67 73 81 84

20.00 m0.00

10.00 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

97 54 135 0.555 0.396
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Vial eix 1 
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Tabla (E)

9.167 84 81 73 67 65 65 67 73 81 84

7.500 108 103 91 84 82 82 84 91 103 108

5.833 128 125 108 102 99 99 102 108 125 128

4.167 135 135 117 111 107 107 111 117 135 135

2.500 127 120 97 89 84 84 89 97 120 127

0.833 100 88 72 60 54 54 60 72 88 100

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

97 54 135 0.555 0.396
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (Ehs)

40
40

50
50

50

5050

60
60

60

6060

60

70

70
70

70

70

7070

70

20.00 m0.00

10.00 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

63 35 81 0.562 0.435
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Vial eix 1 
18.06.2011

TFC 
 
 

Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (Ehs)

40 50 60 70 lx

20.00 m0.00

10.00 m

0.00

Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

63 35 81 0.562 0.435
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (Ehs)

55 50 43 38 35 35 38 43 50 55

71 69 60 57 56 56 57 60 69 71

80 81 74 74 73 73 74 74 81 80

79 79 72 70 70 70 70 72 79 79

71 69 63 61 60 60 61 63 69 71

59 58 54 50 49 49 50 54 58 59

20.00 m0.00

10.00 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

63 35 81 0.562 0.435
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Tabla (Ehs)

9.167 59 58 54 50 49 49 50 54 58 59

7.500 71 69 63 61 60 60 61 63 69 71

5.833 79 79 72 70 70 70 70 72 79 79

4.167 80 81 74 74 73 73 74 74 81 80

2.500 71 69 60 57 56 56 57 60 69 71

0.833 55 50 43 38 35 35 38 43 50 55

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

63 35 81 0.562 0.435
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

2.922.922.922.92

3.65
3.65

3.653.65

4.384.384.384.38

5.11 5.11

5.115.11
5.115.11

5.84
5.84

5.84 5.84

5.84
5.845.845.84

20.00 m0.00

10.00 m

0.00

Valores en Candela/m², Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 4.88 0.6 0.9 9

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.4 ≥ 0.6 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Vial eix 1 
18.06.2011
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Gama de grises (L)

2.92 3.65 4.38 5.11 5.84 cd/m²

20.00 m0.00

10.00 m

0.00

Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 4.88 0.6 0.9 9

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.4 ≥ 0.6 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Vial eix 1 
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Gráfico de valores (L)

5.85 5.71 5.50 5.37 5.21 5.23 5.17 5.23 5.66 5.88

6.34 6.43 6.12 6.29 6.34 6.16 5.98 5.97 6.30 6.27

5.66 6.05 5.90 6.06 6.46 6.25 6.07 5.72 5.86 5.58

5.03 5.14 4.83 4.91 4.97 4.93 4.63 4.42 4.97 4.94

4.06 4.03 3.90 3.89 3.85 3.61 3.46 3.54 3.78 3.96

3.05 3.14 3.05 2.98 2.89 2.79 2.92 2.83 2.94 2.98

20.00 m0.00

10.00 m

0.00

Valores en Candela/m², Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 4.88 0.6 0.9 9

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.4 ≥ 0.6 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Tabla (L)

9.167 3.05 3.14 3.05 2.98 2.89 2.79 2.92 2.83 2.94 2.98

7.500 4.06 4.03 3.90 3.89 3.85 3.61 3.46 3.54 3.78 3.96

5.833 5.03 5.14 4.83 4.91 4.97 4.93 4.63 4.42 4.97 4.94

4.167 5.66 6.05 5.90 6.06 6.46 6.25 6.07 5.72 5.86 5.58

2.500 6.34 6.43 6.12 6.29 6.34 6.16 5.98 5.97 6.30 6.27

0.833 5.85 5.71 5.50 5.37 5.21 5.23 5.17 5.23 5.66 5.88

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 4.88 0.6 0.9 9

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.4 ≥ 0.6 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

3.063.06
3.063.06

4.08
4.08

4.084.08

5.10 5.10 5.10

5.105.10
5.105.10

6.12
6.12

6.126.12
6.126.12

7.14 7.14
7.14

7.147.147.14

20.00 m0.00

10.00 m

0.00

Valores en Candela/m², Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 5.37 0.5 0.9 /

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.4 ≥ 0.6 ≤ 15

Cumplido/No cumplido: /
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18.06.2011

TFC 
 
 

Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Gama de grises (L)

3.06 4.08 5.10 6.12 7.14 cd/m²

20.00 m0.00

10.00 m

0.00

Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 5.37 0.5 0.9 /

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.4 ≥ 0.6 ≤ 15

Cumplido/No cumplido: /
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Gráfico de valores (L)

5.39 5.43 5.27 5.18 5.04 5.01 5.00 5.01 5.46 5.70

7.78 7.97 7.62 7.58 7.44 7.33 6.84 6.93 7.47 7.45

6.74 7.18 7.18 7.33 7.50 7.19 6.93 6.65 6.69 6.48

5.52 5.70 5.40 5.47 5.68 5.44 5.15 4.82 5.41 5.33

4.27 4.30 4.12 4.16 4.14 3.86 3.71 3.75 4.00 4.11

3.20 3.26 3.20 3.16 3.08 2.89 3.00 2.93 3.06 3.11

20.00 m0.00

10.00 m

0.00

Valores en Candela/m², Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 5.37 0.5 0.9 /

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.4 ≥ 0.6 ≤ 15

Cumplido/No cumplido: /
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Tabla (L)

9.167 3.20 3.26 3.20 3.16 3.08 2.89 3.00 2.93 3.06 3.11

7.500 4.27 4.30 4.12 4.16 4.14 3.86 3.71 3.75 4.00 4.11

5.833 5.52 5.70 5.40 5.47 5.68 5.44 5.15 4.82 5.41 5.33

4.167 6.74 7.18 7.18 7.33 7.50 7.19 6.93 6.65 6.69 6.48

2.500 7.78 7.97 7.62 7.58 7.44 7.33 6.84 6.93 7.47 7.45

0.833 5.39 5.43 5.27 5.18 5.04 5.01 5.00 5.01 5.46 5.70

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Candela/m². 

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 5.37 0.5 0.9 /

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.4 ≥ 0.6 ≤ 15

Cumplido/No cumplido: /
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CÀLCULS ROTONDA 

 



Rotonda eix 2 
18.06.2011

TFC 
 
 

Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Rotonda eix 2 / Lista de luminarias

6 Pieza Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 
N° de artículo:  
Flujo luminoso de las luminarias: 10700 lm 
Potencia de las luminarias: 114.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 42  79  98  100  81 
Lámpara: 1 x SON-TPP100W (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 / Hoja de datos de luminarias

 
 

Emisión de luz 1:  
 

240

320

cd/klm 81%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 42  79  98  100  81 
 
 

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 / LKV (Polar)

Luminaria: Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 
Lámparas: 1 x SON-TPP100W 

200

300

400

cd/klm 81%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 / CDL (Lineal)

Luminaria: Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 
Lámparas: 1 x SON-TPP100W 

80

160

240

320

400

80

160

240

320

400

cd/klm 81%
C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 / Diagrama de densidad lumínica

Luminaria: Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 
Lámparas: 1 x SON-TPP100W 

100000

150000

200000

250000

g = 55.0° g = 65.0° g = 75.0°
cd/m²

C0 C45

C90

C135C180C225

C270

C315
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 / Tabla de intensidades lumínicas

Luminaria: Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 
Lámparas: 1 x SON-TPP100W 

Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°

0.0° 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162

5.0° 157 168 184 197 207 211 211 211 207 197

10.0° 153 174 206 232 253 260 260 260 253 232

15.0° 148 183 235 273 294 307 316 307 294 273

20.0° 143 191 264 314 336 354 373 354 336 314

25.0° 145 213 302 348 349 355 385 355 349 348

30.0° 146 234 341 381 361 356 397 356 361 381

35.0° 152 285 398 411 354 325 379 325 354 411

40.0° 159 339 469 412 297 250 315 250 297 412

45.0° 158 394 519 349 215 184 235 184 215 349

50.0° 167 417 499 246 174 168 158 168 174 246

55.0° 182 468 408 178 150 147 125 147 150 178

60.0° 206 517 355 115 113 121 85 121 113 115

65.0° 238 514 241 86 73 80 49 80 73 86

70.0° 210 366 147 69 53 36 26 36 53 69

75.0° 56 116 73 57 41 17 13 17 41 57

80.0° 6.80 14 9.30 27 32 12 8.00 12 32 27

85.0° 2.00 3.00 3.00 2.40 3.50 2.90 3.00 2.90 3.50 2.40

90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valores en cd/klm
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 / Tabla de intensidades lumínicas

Luminaria: Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 
Lámparas: 1 x SON-TPP100W 

Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°

0.0° 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162

5.0° 184 168 157 153 151 150 149 148 147 148

10.0° 206 174 153 145 141 138 136 134 133 134

15.0° 235 183 148 142 139 135 132 130 128 130

20.0° 264 191 143 138 137 132 129 126 124 126

25.0° 302 213 145 137 134 128 123 118 115 118

30.0° 341 234 146 135 132 124 117 111 107 111

35.0° 398 285 152 134 125 117 109 102 98 102

40.0° 469 339 159 132 121 111 102 94 89 94

45.0° 519 394 158 129 116 106 95 86 79 86

50.0° 499 417 167 126 110 99 85 74 68 74

55.0° 408 468 182 123 105 90 77 62 56 62

60.0° 355 517 206 117 97 80 66 51 45 51

65.0° 241 514 238 110 88 57 49 33 27 33

70.0° 147 366 210 82 57 31 14 11 7.00 11

75.0° 73 116 56 19 9.90 6.90 3.70 2.10 2.00 2.10

80.0° 9.30 14 6.80 3.80 2.10 1.60 1.20 0.10 0.00 0.10

85.0° 3.00 3.00 2.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valores en cd/klm
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 / Tabla de intensidades lumínicas

Luminaria: Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 
Lámparas: 1 x SON-TPP100W 

Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°

0.0° 162 162 162 162 162

5.0° 149 150 151 153 157

10.0° 136 138 141 145 153

15.0° 132 135 139 142 148

20.0° 129 132 137 138 143

25.0° 123 128 134 137 145

30.0° 117 124 132 135 146

35.0° 109 117 125 134 152

40.0° 102 111 121 132 159

45.0° 95 106 116 129 158

50.0° 85 99 110 126 167

55.0° 77 90 105 123 182

60.0° 66 80 97 117 206

65.0° 49 57 88 110 238

70.0° 14 31 57 82 210

75.0° 3.70 6.90 9.90 19 56

80.0° 1.20 1.60 2.10 3.80 6.80

85.0° 0.00 0.00 0.00 0.50 2.00

90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valores en cd/klm
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Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 / Tabla de densidades lumínicas

Luminaria: Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 
Lámparas: 1 x SON-TPP100W 

Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°

0.0° 32856 32856 32856 32856 32856 32856 32856 32856 32856 32856

5.0° 32093 34238 37515 40150 42274 43050 43040 43050 42274 40150

10.0° 31566 35904 42535 47865 52162 53732 53711 53732 52162 47865

15.0° 31140 38438 49433 57489 62007 64703 66609 64703 62007 57489

20.0° 30938 41395 57048 68024 72809 76706 80646 76706 72809 68024

25.0° 32448 47768 67792 78072 78274 79700 86311 79700 78274 78072

30.0° 34345 55064 79989 89597 84828 83583 93144 83583 84828 89597

35.0° 37726 70733 98921 101976 87994 80816 94128 80816 87994 101976

40.0° 42333 90057 124476 109311 78956 66341 83657 66341 78956 109311

45.0° 45516 113445 149409 100297 61858 52910 67612 52910 61858 100297

50.0° 52761 132013 158061 77891 55071 53077 50007 53077 55071 77891

55.0° 64625 165996 144715 62958 53133 52033 44337 52033 53133 62958

60.0° 83737 210361 144282 46873 45856 49071 34585 49071 45856 46873

65.0° 114330 247289 115822 41399 35334 38559 23588 38559 35334 41399

70.0° 124795 217648 87618 40805 31764 21235 15466 21235 31764 40805

75.0° 43626 90867 57067 44490 31835 13677 10219 13677 31835 44490

80.0° 7967 16285 10896 31047 37374 14293 9373 14293 37374 31047

85.0° 4669 7003 7003 5602 8170 6769 7003 6769 8170 5602

Valores en Candela/m². 
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Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 / Tabla de densidades lumínicas

Luminaria: Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 
Lámparas: 1 x SON-TPP100W 

Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°

0.0° 32856 32856 32856 32856 32856 32856 32856 32856 32856 32856

5.0° 37515 34238 32093 31287 30909 30592 30347 30163 30020 30163

10.0° 42535 35904 31566 29934 29169 28529 28033 27661 27372 27661

15.0° 49433 38438 31140 29803 29297 28455 27886 27381 26959 27381

20.0° 57048 41395 30938 29899 29661 28600 27950 27301 26738 27301

25.0° 67792 47768 32448 30686 30169 28778 27622 26578 25871 26578

30.0° 79989 55064 34345 31784 30962 29200 27485 26005 25136 26005

35.0° 98921 70733 37726 33255 31144 28983 26972 25283 24339 25283

40.0° 124476 90057 42333 35162 32002 29346 26956 24911 23636 24911

45.0° 149409 113445 45516 37172 33260 30526 27246 24686 22729 24686

50.0° 158061 132013 52761 39816 34942 31302 26871 23453 21522 23453

55.0° 144715 165996 64625 43485 37065 32064 27134 22026 19863 22026

60.0° 144282 210361 83737 47687 39265 32673 26936 20792 18310 20792

65.0° 115822 247289 114330 52808 42170 27439 23588 15645 12997 15645

70.0° 87618 217648 124795 48657 34143 18440 8506 6246 4164 6246

75.0° 57067 90867 43626 15092 7782 5424 2908 1651 1572 1651

80.0° 10896 16285 7967 4452 2460 1875 1406 117 0.00 117

85.0° 7003 7003 4669 1167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valores en Candela/m². 
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Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 / Tabla de densidades lumínicas

Luminaria: Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 
Lámparas: 1 x SON-TPP100W 

Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°

0.0° 32856 32856 32856 32856 32856

5.0° 30347 30592 30909 31287 32093

10.0° 28033 28529 29169 29934 31566

15.0° 27886 28455 29297 29803 31140

20.0° 27950 28600 29661 29899 30938

25.0° 27622 28778 30169 30686 32448

30.0° 27485 29200 30962 31784 34345

35.0° 26972 28983 31144 33255 37726

40.0° 26956 29346 32002 35162 42333

45.0° 27246 30526 33260 37172 45516

50.0° 26871 31302 34942 39816 52761

55.0° 27134 32064 37065 43485 64625

60.0° 26936 32673 39265 47687 83737

65.0° 23588 27439 42170 52808 114330

70.0° 8506 18440 34143 48657 124795

75.0° 2908 5424 7782 15092 43626

80.0° 1406 1875 2460 4452 7967

85.0° 0.00 0.00 0.00 1167 4669

Valores en Candela/m². 
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Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 / Hoja de datos LVK

Luminaria: Philips SRS421 1xSON-
TPP100W TP P5 
 
Lámparas: 1 x SON-TPP100W 
 

 
     
 

 
    

240

320

cd/klm 81%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°
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75°

60°

45°

30° 15° 0°

80

160

240

320

400

80

160

240

320

400

cd/klm 81%
C0 - C180 C90 - C270

90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
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Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 / Hoja de datos Deslumbramiento

Luminaria: Philips SRS421 1xSON-
TPP100W TP P5 
 
Lámparas: 1 x SON-TPP100W 
 

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría. 
 

 
    

100000

150000

200000

250000

g = 55.0° g = 65.0° g = 75.0°
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C90

C135C180C225
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Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 / Hoja de datos del alumbrado de 
emergencia

Luminaria: Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 
 
Lámparas: 1 x SON-TPP100W

Índice de reproducción de color: 0

Flujo luminoso: 10700 lm
Factor de corrección: 1.000
Factor de alumbrado de emergencia: 1.00
Flujo luminoso de alumbrado de emergencia: 10700 lm

Grado de eficacia de funcionamiento: 81.00
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local inferior): 100.00
Grado de eficacia de funcionamiento (medio local superior): 0.00

Evaluación del deslumbramiento (Intensidades lumínicas 
máximas [cd]) 
 

C0 C90 C0 - C360

Gamma 60° - 90° 2541.5 909.6 5619.2
Gamma 0° - 180° 2541.5 4243.0 5619.2

60°

60°

60°

60°

Tabla de distancias para caminos de escape planos 
 

 
La tabla de distancias se base en los siguientes parámetros: 

 Factor mantenimiento: 0.72  

 Factor de alumbrado de emergencia: 1.00  

 Intensidad lumínica mínima en la línea media: 1.00 lx  

 Intensidad lumínica mínima en la media anchura de la vía de evacuación: 0.50 lx  

 Uniformidad máxima en la línea media 40 : 1  

 Anchura de la vía de evacuación: 2.00 m 

Altura de montaje [m]

2.00 6.54 13.77 12.72 9.16 3.76
2.50 8.18 17.22 15.90 11.45 4.70
3.00 9.81 20.66 19.08 13.74 5.64
3.50 11.45 24.10 22.26 16.03 6.58
4.00 13.08 27.55 25.44 18.32 7.52

DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 17

Meritxell
Rectángulo



Rotonda eix 2 
18.06.2011

TFC 
 
 

Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono
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e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

25.00 m-25.00

25.00 m

-25.00

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:464

Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 6 Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 (1.000) 10700 114.0

Total: 64200 684.0
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Escena exterior 1 / Lista de luminarias

6 Pieza Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5 
N° de artículo:  
Flujo luminoso de las luminarias: 10700 lm 
Potencia de las luminarias: 114.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 42  79  98  100  81 
Lámpara: 1 x SON-TPP100W (Factor de 
corrección 1.000).
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Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

1

11

1

1 1

25.00 m-25.00 -11.00 11.00

25.00 m

-25.00

-19.05

0.00

19.05

Escala 1 : 358

Lista de piezas - Luminarias 
 

N° Pieza Designación

1 6 Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips SRS421 1xSON-TPP100W TP P5
10700 lm, 114.0 W, 1 x 1 x SON-TPP100W (Factor de corrección 1.000).

1

23

4

5 6

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 22.000 0.000 7.000 0.0 0.0 0.0

2 11.000 19.053 7.000 0.0 0.0 60.0

3 -11.000 19.053 7.000 0.0 0.0 120.0

4 -22.000 0.000 7.000 0.0 0.0 180.0

5 -11.000 -19.053 7.000 0.0 0.0 -120.0

6 11.000 -19.053 7.000 0.0 0.0 -60.0

DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 22

Meritxell
Rectángulo



Rotonda eix 2 
18.06.2011

TFC 
 
 

Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono
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Escena exterior 1 / Trama de cálculo (lista de coordenadas)

1

25.00 m-25.00 0.00

25.00 m

-25.00

0.00

Escala 1 : 358

Lista de tramas de cálculo 
 
N° Designación Posición [m] Tamaño [m] Rotación [°]

X Y Z L A X Y Z
1 Trama de cálculo 1 0.000 0.000 0.000 43.000 43.000 0.0 0.0 0.0
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos

0 10 20 30 40 50 60 70 80 lx
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Escena exterior 1 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)
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40 40

40
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4040
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40

50.00 m0.00

50.00 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 391
Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: 
(-25.000 m, -25.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 1.11 51 0.090 0.022
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
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Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Resumen

25.00 m-25.00 0.00

25.00 m

-25.00

-21.50

0.00

21.50

Escala 1 : 477
Posición: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 
Tamaño: (43.000 m, 43.000 m) 
Rotación: (0.0°, 0.0°, 0.0°) 
Tipo: Radial, Trama: 13 x 5 Puntos 

Sumario de los resultados 
 

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura 

N° Tipo Em 

[lx]

Emin 

[lx]

Emax 

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

Eh 

m/Em

H [m] Cámara

1 perpendicular 14 5.00 45 0.35 0.11 / 0.000 /

2 horizontal 14 5.00 45 0.35 0.11 / 0.000 /

3 vertical, 0.0° 4.67 1.87 11 0.40 0.17 3.05 1.000 /

4 semicil., 0.0° 5.08 1.70 8.90 0.33 0.19 / 1.000 /

5 cil. 6.75 3.26 15 0.48 0.21 / 1.000 /

6
vertical, línea 
exterior 1

10 0.58 35 0.06 0.02 1.36 1.000 /

7
vertical, línea 
exterior 2

4.67 1.87 11 0.40 0.17 3.05 1.000 /

8
vertical, línea 
exterior 3

2.14 1.33 3.77 0.62 0.35 6.67 1.000 /

9
vertical, línea 
exterior 4

9.89 2.22 32 0.22 0.07 1.44 1.000 /
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Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Resumen

Sumario de los resultados 
 

Eh m/Em = Relación entre la intensidad lumínica central horizontal y vertical, H = Medición altura 

N° Tipo Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em H [m] Cámara

10 hemisférico 10 3.55 32 0.35 0.11 / 1.000 /
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Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

8.46

11

6.71

15

6.02

19

5.9318

6.29

15

6.82

11

7.70

6.45

15

6.3723

9.86

5.79

19

5.28

32

5.87

34

7.2524

9.11

12

11

7.75

13

5.91

25

7.9022

17

5.48

34

5.00

45

5.79

36

7.9020

12

10

17

7.19

22

21.50 m-21.50

21.50 m

-21.50

Valores en Lux, Escala 1 : 345
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: (-21.500 m, -
21.500 m, 0.000 m) 

Trama: 13 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 5.00 45 0.35 0.11
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Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Tabla radial (E, perpendicular)

1
2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

13

Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: (-21.500 m, -
21.500 m, 0.000 m) 

V 5.48 34 5.00 45 5.79 36 7.90 20 12 10 17 7.19 22

IV 5.91 25 5.40 39 6.09 36 7.90 22 11 11 15 7.55 17

III 5.79 19 5.28 32 5.87 34 7.25 24 9.11 12 11 7.75 13

II 6.45 15 5.63 24 5.71 28 6.37 23 7.41 15 8.62 9.06 9.86

I 8.46 11 6.71 15 6.02 19 5.93 18 6.29 15 6.82 11 7.70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Valores en Lux. Respectivamente de dentro (I) a fuera (V). 
Distancia de puntos de trama transversal al sentido de marcha: 1.800 m 
Distancia de puntos de trama en sentido de marcha: 6.042 m 
La distancia de puntos de trama en sentido de marcha se mide en el canto interior de la pista.

Trama: 13 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 5.00 45 0.35 0.11
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Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Valores de punto (E, perpendicular)

1
2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

2021

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

3334

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

4647

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

5960

61

62

63

64

65

21.50 m-21.50 0.00

21.50 m

-21.50

0.00

Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: (-21.500 m, -
21.500 m, 0.000 m) 

N° Posición [m] Valor [lx]
X Y Z

1 0.000 13.400 0.000 8.46

2 6.227 11.865 0.000 11

3 11.028 7.612 0.000 6.71

4 13.302 1.615 0.000 15

5 12.529 -4.752 0.000 6.02

Cantidad Puntos: 65 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 5.00 45 0.35 0.11
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Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Valores de punto (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: (-21.500 m, -
21.500 m, 0.000 m) 

N° Posición [m] Valor [lx]
X Y Z

6 8.886 -10.030 0.000 19

7 3.207 -13.011 0.000 5.93

8 -3.207 -13.011 0.000 18

9 -8.886 -10.030 0.000 6.29

10 -12.529 -4.752 0.000 15

11 -13.302 1.615 0.000 6.82

12 -11.028 7.612 0.000 11

13 -6.227 11.865 0.000 7.70

14 0.000 15.200 0.000 6.45

15 7.064 13.459 0.000 15

16 12.509 8.635 0.000 5.63

17 15.089 1.832 0.000 24

18 14.212 -5.390 0.000 5.71

19 10.079 -11.377 0.000 28

20 3.638 -14.758 0.000 6.37

21 -3.638 -14.758 0.000 23

22 -10.079 -11.377 0.000 7.41

23 -14.212 -5.390 0.000 15

24 -15.089 1.832 0.000 8.62

25 -12.509 8.635 0.000 9.06

26 -7.064 13.459 0.000 9.86

27 0.000 17.000 0.000 5.79

28 7.900 15.053 0.000 19

29 13.991 9.657 0.000 5.28

30 16.876 2.049 0.000 32

31 15.895 -6.028 0.000 5.87

32 11.273 -12.725 0.000 34

Cantidad Puntos: 65 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 5.00 45 0.35 0.11
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Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Valores de punto (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: (-21.500 m, -
21.500 m, 0.000 m) 

N° Posición [m] Valor [lx]
X Y Z

33 4.068 -16.506 0.000 7.25

34 -4.068 -16.506 0.000 24

35 -11.273 -12.725 0.000 9.11

36 -15.895 -6.028 0.000 12

37 -16.876 2.049 0.000 11

38 -13.991 9.657 0.000 7.75

39 -7.900 15.053 0.000 13

40 0.000 18.800 0.000 5.91

41 8.737 16.647 0.000 25

42 15.472 10.680 0.000 5.40

43 18.663 2.266 0.000 39

44 17.578 -6.667 0.000 6.09

45 12.467 -14.072 0.000 36

46 4.499 -18.254 0.000 7.90

47 -4.499 -18.254 0.000 22

48 -12.467 -14.072 0.000 11

49 -17.578 -6.667 0.000 11

50 -18.663 2.266 0.000 15

51 -15.472 10.680 0.000 7.55

52 -8.737 16.647 0.000 17

53 0.000 20.600 0.000 5.48

54 9.573 18.240 0.000 34

55 16.953 11.702 0.000 5.00

56 20.450 2.483 0.000 45

57 19.261 -7.305 0.000 5.79

58 13.660 -15.419 0.000 36

59 4.930 -20.001 0.000 7.90

Cantidad Puntos: 65 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 5.00 45 0.35 0.11
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Valores de punto (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: (-21.500 m, -
21.500 m, 0.000 m) 

N° Posición [m] Valor [lx]
X Y Z

60 -4.930 -20.001 0.000 20

61 -13.660 -15.419 0.000 12

62 -19.261 -7.305 0.000 10

63 -20.450 2.483 0.000 17

64 -16.953 11.702 0.000 7.19

65 -9.573 18.240 0.000 22

Cantidad Puntos: 65 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 5.00 45 0.35 0.11
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, horizontal)

8.46

11

6.71

15

6.02

19

5.9318

6.29

15

6.82

11

7.70

6.45

15

6.3723

9.86

5.79

19

5.28

32

5.87

34

7.2524

9.11

12

11

7.75

13

5.91

25

7.9022

17

5.48

34

5.00

45

5.79

36

7.9020

12

10

17

7.19

22

21.50 m-21.50

21.50 m

-21.50

Valores en Lux, Escala 1 : 345
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: (-21.500 m, -
21.500 m, 0.000 m) 

Trama: 13 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 5.00 45 0.35 0.11
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Tabla radial (E, horizontal)

1
2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

13

Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: (-21.500 m, -
21.500 m, 0.000 m) 

V 5.48 34 5.00 45 5.79 36 7.90 20 12 10 17 7.19 22

IV 5.91 25 5.40 39 6.09 36 7.90 22 11 11 15 7.55 17

III 5.79 19 5.28 32 5.87 34 7.25 24 9.11 12 11 7.75 13

II 6.45 15 5.63 24 5.71 28 6.37 23 7.41 15 8.62 9.06 9.86

I 8.46 11 6.71 15 6.02 19 5.93 18 6.29 15 6.82 11 7.70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Valores en Lux. Respectivamente de dentro (I) a fuera (V). 
Distancia de puntos de trama transversal al sentido de marcha: 1.800 m 
Distancia de puntos de trama en sentido de marcha: 6.042 m 
La distancia de puntos de trama en sentido de marcha se mide en el canto interior de la pista.

Trama: 13 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 5.00 45 0.35 0.11
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Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Valores de puntos (E, horizontal)

1
2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

2021

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

3334

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

4647

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

5960

61

62

63

64

65

21.50 m-21.50 0.00

21.50 m

-21.50

0.00

Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: (-21.500 m, -
21.500 m, 0.000 m) 

N° Posición [m] Valor [lx]
X Y Z

1 0.000 13.400 0.000 8.46

2 6.227 11.865 0.000 11

3 11.028 7.612 0.000 6.71

4 13.302 1.615 0.000 15

5 12.529 -4.752 0.000 6.02

Cantidad Puntos: 65 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 5.00 45 0.35 0.11
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Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Valores de puntos (E, horizontal)

Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: (-21.500 m, -
21.500 m, 0.000 m) 

N° Posición [m] Valor [lx]
X Y Z

6 8.886 -10.030 0.000 19

7 3.207 -13.011 0.000 5.93

8 -3.207 -13.011 0.000 18

9 -8.886 -10.030 0.000 6.29

10 -12.529 -4.752 0.000 15

11 -13.302 1.615 0.000 6.82

12 -11.028 7.612 0.000 11

13 -6.227 11.865 0.000 7.70

14 0.000 15.200 0.000 6.45

15 7.064 13.459 0.000 15

16 12.509 8.635 0.000 5.63

17 15.089 1.832 0.000 24

18 14.212 -5.390 0.000 5.71

19 10.079 -11.377 0.000 28

20 3.638 -14.758 0.000 6.37

21 -3.638 -14.758 0.000 23

22 -10.079 -11.377 0.000 7.41

23 -14.212 -5.390 0.000 15

24 -15.089 1.832 0.000 8.62

25 -12.509 8.635 0.000 9.06

26 -7.064 13.459 0.000 9.86

27 0.000 17.000 0.000 5.79

28 7.900 15.053 0.000 19

29 13.991 9.657 0.000 5.28

30 16.876 2.049 0.000 32

31 15.895 -6.028 0.000 5.87

32 11.273 -12.725 0.000 34

Cantidad Puntos: 65 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 5.00 45 0.35 0.11
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Valores de puntos (E, horizontal)

Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: (-21.500 m, -
21.500 m, 0.000 m) 

N° Posición [m] Valor [lx]
X Y Z

33 4.068 -16.506 0.000 7.25

34 -4.068 -16.506 0.000 24

35 -11.273 -12.725 0.000 9.11

36 -15.895 -6.028 0.000 12

37 -16.876 2.049 0.000 11

38 -13.991 9.657 0.000 7.75

39 -7.900 15.053 0.000 13

40 0.000 18.800 0.000 5.91

41 8.737 16.647 0.000 25

42 15.472 10.680 0.000 5.40

43 18.663 2.266 0.000 39

44 17.578 -6.667 0.000 6.09

45 12.467 -14.072 0.000 36

46 4.499 -18.254 0.000 7.90

47 -4.499 -18.254 0.000 22

48 -12.467 -14.072 0.000 11

49 -17.578 -6.667 0.000 11

50 -18.663 2.266 0.000 15

51 -15.472 10.680 0.000 7.55

52 -8.737 16.647 0.000 17

53 0.000 20.600 0.000 5.48

54 9.573 18.240 0.000 34

55 16.953 11.702 0.000 5.00

56 20.450 2.483 0.000 45

57 19.261 -7.305 0.000 5.79

58 13.660 -15.419 0.000 36

59 4.930 -20.001 0.000 7.90

Cantidad Puntos: 65 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 5.00 45 0.35 0.11
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Valores de puntos (E, horizontal)

Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: (-21.500 m, -
21.500 m, 0.000 m) 

N° Posición [m] Valor [lx]
X Y Z

60 -4.930 -20.001 0.000 20

61 -13.660 -15.419 0.000 12

62 -19.261 -7.305 0.000 10

63 -20.450 2.483 0.000 17

64 -16.953 11.702 0.000 7.19

65 -9.573 18.240 0.000 22

Cantidad Puntos: 65 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 5.00 45 0.35 0.11
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, vertical)

4.60

2.42

4.59

3.16

4.96

3.13

5.013.62

4.73

3.65

4.30

4.18

3.40

4.69

2.70

6.213.33

4.18

4.56

2.66

5.37

2.94

6.51

2.43

7.542.85

8.59

2.50

6.87

3.27

4.98

4.32

2.70

8.582.45

5.87

3.69

3.14

4.70

3.60

6.31

2.74

8.621.87

11

1.93

11

2.63

6.78

21.50 m-21.50

21.50 m

-21.50

Valores en Lux, Escala 1 : 345
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: (-21.500 m, -
21.500 m, 0.000 m) 

Trama: 13 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.67 1.87 11 0.40 0.17
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Tabla radial (E, vertical)

1
2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

13

Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: (-21.500 m, -
21.500 m, 0.000 m) 

V 3.69 3.14 4.70 3.60 6.31 2.74 8.62 1.87 11 1.93 11 2.63 6.78

IV 4.32 2.70 5.26 3.19 6.79 2.66 8.58 2.45 10 2.28 9.13 3.15 5.87

III 4.56 2.66 5.37 2.94 6.51 2.43 7.54 2.85 8.59 2.50 6.87 3.27 4.98

II 4.69 2.70 5.06 3.14 5.80 2.75 6.21 3.33 6.29 3.32 5.33 3.71 4.18

I 4.60 2.42 4.59 3.16 4.96 3.13 5.01 3.62 4.73 3.65 4.30 4.18 3.40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Valores en Lux. Respectivamente de dentro (I) a fuera (V). 
Distancia de puntos de trama transversal al sentido de marcha: 1.800 m 
Distancia de puntos de trama en sentido de marcha: 6.042 m 
La distancia de puntos de trama en sentido de marcha se mide en el canto interior de la pista.

Trama: 13 x 5 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.67 1.87 11 0.40 0.17
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Valores de puntos (E, vertical)

1
2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

2021

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

3334

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

4647

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

5960

61

62

63

64

65

21.50 m-21.50 0.00

21.50 m

-21.50

0.00

Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: (-21.500 m, -
21.500 m, 0.000 m) 

N° Posición [m] Valor [lx]
X Y Z

1 0.000 13.400 0.000 4.60

2 6.227 11.865 0.000 2.42

3 11.028 7.612 0.000 4.59

4 13.302 1.615 0.000 3.16

5 12.529 -4.752 0.000 4.96

Cantidad Puntos: 65 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.67 1.87 11 0.40 0.17
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Valores de puntos (E, vertical)

Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: (-21.500 m, -
21.500 m, 0.000 m) 

N° Posición [m] Valor [lx]
X Y Z

6 8.886 -10.030 0.000 3.13

7 3.207 -13.011 0.000 5.01

8 -3.207 -13.011 0.000 3.62

9 -8.886 -10.030 0.000 4.73

10 -12.529 -4.752 0.000 3.65

11 -13.302 1.615 0.000 4.30

12 -11.028 7.612 0.000 4.18

13 -6.227 11.865 0.000 3.40

14 0.000 15.200 0.000 4.69

15 7.064 13.459 0.000 2.70

16 12.509 8.635 0.000 5.06

17 15.089 1.832 0.000 3.14

18 14.212 -5.390 0.000 5.80

19 10.079 -11.377 0.000 2.75

20 3.638 -14.758 0.000 6.21

21 -3.638 -14.758 0.000 3.33

22 -10.079 -11.377 0.000 6.29

23 -14.212 -5.390 0.000 3.32

24 -15.089 1.832 0.000 5.33

25 -12.509 8.635 0.000 3.71

26 -7.064 13.459 0.000 4.18

27 0.000 17.000 0.000 4.56

28 7.900 15.053 0.000 2.66

29 13.991 9.657 0.000 5.37

30 16.876 2.049 0.000 2.94

31 15.895 -6.028 0.000 6.51

32 11.273 -12.725 0.000 2.43

Cantidad Puntos: 65 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.67 1.87 11 0.40 0.17
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Valores de puntos (E, vertical)

Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: (-21.500 m, -
21.500 m, 0.000 m) 

N° Posición [m] Valor [lx]
X Y Z

33 4.068 -16.506 0.000 7.54

34 -4.068 -16.506 0.000 2.85

35 -11.273 -12.725 0.000 8.59

36 -15.895 -6.028 0.000 2.50

37 -16.876 2.049 0.000 6.87

38 -13.991 9.657 0.000 3.27

39 -7.900 15.053 0.000 4.98

40 0.000 18.800 0.000 4.32

41 8.737 16.647 0.000 2.70

42 15.472 10.680 0.000 5.26

43 18.663 2.266 0.000 3.19

44 17.578 -6.667 0.000 6.79

45 12.467 -14.072 0.000 2.66

46 4.499 -18.254 0.000 8.58

47 -4.499 -18.254 0.000 2.45

48 -12.467 -14.072 0.000 10

49 -17.578 -6.667 0.000 2.28

50 -18.663 2.266 0.000 9.13

51 -15.472 10.680 0.000 3.15

52 -8.737 16.647 0.000 5.87

53 0.000 20.600 0.000 3.69

54 9.573 18.240 0.000 3.14

55 16.953 11.702 0.000 4.70

56 20.450 2.483 0.000 3.60

57 19.261 -7.305 0.000 6.31

58 13.660 -15.419 0.000 2.74

59 4.930 -20.001 0.000 8.62

Cantidad Puntos: 65 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.67 1.87 11 0.40 0.17
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Valores de puntos (E, vertical)

Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: (-21.500 m, -
21.500 m, 0.000 m) 

N° Posición [m] Valor [lx]
X Y Z

60 -4.930 -20.001 0.000 1.87

61 -13.660 -15.419 0.000 11

62 -19.261 -7.305 0.000 1.93

63 -20.450 2.483 0.000 11

64 -16.953 11.702 0.000 2.63

65 -9.573 18.240 0.000 6.78

Cantidad Puntos: 65 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.67 1.87 11 0.40 0.17

DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 233

Meritxell
Rectángulo



Rotonda eix 2 
18.06.2011

TFC 
 
 

Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Valores de puntos (E, hemisférico)

Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: (-21.500 m, -
21.500 m, 0.000 m) 

N° Posición [m] Valor [lx]
X Y Z

33 4.068 -16.506 0.000 5.30

34 -4.068 -16.506 0.000 14

35 -11.273 -12.725 0.000 6.69

36 -15.895 -6.028 0.000 7.51

37 -16.876 2.049 0.000 8.11

38 -13.991 9.657 0.000 4.91

39 -7.900 15.053 0.000 9.83

40 0.000 18.800 0.000 4.23

41 8.737 16.647 0.000 19

42 15.472 10.680 0.000 3.89

43 18.663 2.266 0.000 30

44 17.578 -6.667 0.000 4.37

45 12.467 -14.072 0.000 25

46 4.499 -18.254 0.000 5.64

47 -4.499 -18.254 0.000 12

48 -12.467 -14.072 0.000 7.68

49 -17.578 -6.667 0.000 7.28

50 -18.663 2.266 0.000 10

51 -15.472 10.680 0.000 5.22

52 -8.737 16.647 0.000 13

53 0.000 20.600 0.000 3.96

54 9.573 18.240 0.000 25

55 16.953 11.702 0.000 3.55

56 20.450 2.483 0.000 32

57 19.261 -7.305 0.000 4.00

58 13.660 -15.419 0.000 23

59 4.930 -20.001 0.000 5.49

Cantidad Puntos: 65 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 3.55 32 0.35 0.11
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Proyecto elaborado por Meritxell Torrent Boet
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Trama de cálculo 1 / Valores de puntos (E, hemisférico)

Situación de la superficie en la 
escena exterior: 
Punto marcado: (-21.500 m, -
21.500 m, 0.000 m) 

N° Posición [m] Valor [lx]
X Y Z

60 -4.930 -20.001 0.000 11

61 -13.660 -15.419 0.000 8.04

62 -19.261 -7.305 0.000 7.11

63 -20.450 2.483 0.000 12

64 -16.953 11.702 0.000 5.13

65 -9.573 18.240 0.000 16

Cantidad Puntos: 65 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 3.55 32 0.35 0.11

DIALux 4.9 by DIAL GmbH Página 275

Meritxell
Rectángulo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 19 

 

ESTUDI FOTOGRÀFIC 

 
 



 

 

 

ÍNDEX 

 
1. Plànol de situació de les fotogràfies ............................................................... 1 

2. Situació actual.................................................................................................3



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 

                                                                                                Annex 19. Estudi fotogràfic     

 

 -1-

1. PLÀNOL DE SITUACIÓ DE LES FOTOGRÀFIES 
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2. SITUACIÓ ACTUAL 
 

 
Fotografia 1. Vista del primer tram on s’executarà la variant. 

 

 
Fotografia 2. Vista del punt on s’executarà la rotonda. 
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Fotografia 3. Vista cap a l’actual GI-531, tram que s’haurà de modificar. 

 

 
Fotografia 4. Vista de l’actual camí de la Brugera on anirà el pas superior. 
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Fotografia 5. Vista del camí de la Bruguera. 

 

 
Fotografia 6. Vista de la intersecció de camins on enllaçarà l’enllaç 4. 
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Fotografia 7. Vista de la intersecció dels camins. 

 

 
Fotografia 8. Zona per on ha de passar la variant 
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Fotografia 9. Zona a demolir per enllaçar la variant amb la urbanització Pla d’en Serra. 

 

 
Fotografia 10. Zona a demolir. 
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Fotografia 11. Vista del carrer d’únic sentit paral·lel a la variant en el tram de la urbanització Pla 

d’en Serra. 

 

  
Fotografia 12. Vista del carrer paral·lel i de on enllaçarà la variant. 
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Fotografia 12. Zona on enllaçarà la variant. 
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1. OBJECTIU 
 

L’objectiu principal d’aquest annex és definir a grans maneres les unitats d’obra i 

materials d’obra els quals s’han d’aplicar assaigs de control de qualitat entre altres 

mesures. 

 

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents:  

 

Control del material  

Control geomètric  

Control d’execució  

 

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 

El present Pla de Control de Qualitat s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la 

construcció de la Variant de Sant Gregori. 

 

3. UNITATS D’OBRA QUE REQUEREIXEN ESPECIAL ATENCIÓ EN QUAN 
A CONTROL DE QUALITAT 
 

Pel que fa a les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són 

tots aquells treballs necessaris per dur a terme el reforç del ferm. 

 

Les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són: 

 

 Mescles bituminoses 

 Materials granulars 

 Formigons 

 

4. IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

L’import total dels treballs de Control de Qualitat s’ha determinat en un 1,5 % del 

pressupost total de l’obra i puja a la quantitat de SEIXANTA MIL DOS-CENTS 

SETANTA-NOU EUROS AMB  NORANTA-SIS CÈNTIMS (60.279,96 €), I.V.A. inclòs. 

 -1-
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 26/06/11

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €19,53h AjudantA013U001

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 26/06/11

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €50,38h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U010

 €56,43h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015

 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €18,85h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg

C110U040

 €16,76h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075

 €105,53h Fresadora de pavimentC110U085

 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €147,68h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €119,57h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062

 €159,66h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)C131U063

 €55,14h Motoanivelladora de 125 hpC133U001

 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €50,76h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 tC133U010

 €61,84h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €9,06h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 26/06/11

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €51,88h Camió gruaC1503000

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €48,44h Camió grua de 10 tC1503U20

 €36,37H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €50,65h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçàriaC1504U01

 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €133,81h Grua autopropulsada de 80 tC150GU40

 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006

 €101,07h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €43,92h Estenedora de granulatC1709G0U

 €41,10h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €37,92h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0

 €43,46h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

C1B02AU5

 €39,74h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

C1B0AU20

 €4,10h Regle vibratori per a formigonat de soleresC2005U00

 €3,19h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €3,75h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €2,55h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €2,22h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €2,39h Cisalla elèctricaC200U003

 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 26/06/11

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,01m3 AiguaB0111000

 €23,53m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmB031U030

 €23,65m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100

 €12,86m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra

B032U010

 €15,58m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €3,33m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B03DU001

 €4,76m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra

B03DU103

 €12,35t Barreja de granulats calcàris per a tractaments superficials
de paviments

B03H3001

 €80,56t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012

 €93,18t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B051U022

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €0,31kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1B055U020

 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024

 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €72,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €75,72m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U320

 €84,07m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U450

 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €84,58m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4B071U003

 €89,99m3 Morter M-80B071UC01

 €1,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €1,21kg Clau acerB0A3UC10

 €0,62kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2U002

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €20,64cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosB0D7UC02

 €3,54m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos

B0D7UC11

 €1,81m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosB0D8U001

 €2,27l DesencofrantB0DZA000

 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €431,13m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T, de 150
cm de cantell, inclòs transport a l'obra

B4PA1U0C

 €45,65m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú
extrusionat, per a un recorregut de 25 mm, inclòs adhesiu de
resines epoxi

B7J1U202

 €2,27kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

B8ZBU100

 €1,84kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200

 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €4,16m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2
sèrie 1a

B9651U05

 €7,64m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN

B9651U08

 €3,39m Rigola prefabricada de formigó, de 20 cm d'amplada i 7 cm
de gruix

B975U001

 €5,18m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cmB9E1U001

 €9,97m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

B9F1UC10

 €24,62t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U120

 €29,94t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H3U004

 €50,40m Barana metàl·lica d'acer S235JR, de protecció en estructures
de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30
mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de
70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent
part proporcional de placa i elements d'ancoratge

BB12UC01

 €81,01u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U011

 €123,11u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U102

 €46,23u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U110
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €97,14u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U111

 €119,59u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport

BBM1U121

 €8,74m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

BBMZU105

 €37,20u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 

BBMZU126

 €160,35m Pal d'alumini de 168 mm de diàmetre, designació MH del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

BBMZU616

 €131,60u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
168 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit

BBMZU624

 €3,63m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

BD5AU110

 €68,87u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega
de ruptura

BD5ZUC01

 €149,88m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t
de càrrega de ruptura

BD5ZUC02

 €9,05m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cmBD75U040

 €19,10m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cmBD75U060

 €74,42u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U004

 €76,74u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60
cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

BDD1U024

 €113,39u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

BDDZU002

 €124,31u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretat, per a
càrrega de ruptura de 40 t

BDDZU004

 €5,97u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

BDDZU010

 €398,25u Pericó prefabricat de 85x70x120 cm de secció interior i 12,5
cm de gruix de parets, per a canalització de comunicacions,
amb forats per a tubs

BDK1U005

 €154,30u Marc de 102x87 cm amb tapa de pas lliure 79,5x64,5 cm, de
fosa dúctil, per a pericó de 85x70 cm de secció interior

BDKZU010

 €2,38m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N, tipus FFKUM-H0 de
Rehau o equivalent

BG220030

 €2,35m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

BG31450U
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,31m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2BG38U035

 €0,14u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCBGW21000

 €0,33u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusBGW38000

 €480,00u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta

BHM11N22

 €504,00u Lluminària Philips, model 1xS0N TPP100W. Cos i marc de
fosa d’alumini injectat, vidre temprat curvat i segellat al
marc

BHN84G60

 €25,20u Làmpada deLluminària Philips, model 1xS0N TPP100W. BHU93111

 €39,94U Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €501,23u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta

BHM1N18 Rend.: 1,000

 €553,00u Lluminària Philips, model 1xS0N TPP400W. Cos i marc de
fosa d’alumini injectat, vidre temprat curvat i segellat al
marc

BHN4G50 Rend.: 1,000

 €31,60u Làmpada de Lluminària Philips, model 1xS0N TPP400W. BHU93110 Rend.: 1,000

 €659,72u Mastil de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica,
de 7 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina
i porta, col.locada sobre dau de formigó

FHM11N22 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,65470/R 21,990000,530A0121000 =xOficial 1ah

10,35090/R 19,530000,530A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 22,00560 22,00560
Maquinària:

51,88000/R 51,880001,000C1503000 =xCamió gruah

19,27610/R 36,370000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximH

Subtotal... 71,15610 71,15610
Materials:

46,6176072,840000,640B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

480,00000480,000001,000BHM11N22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta

u

39,9400039,940001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesU

Subtotal... 566,55760 566,55760

COST DIRECTE 659,71930

0,00%DESPESES INDIRECTES

659,71930COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €680,95u Mastil de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica,
de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina
i porta, col.locada sobre dau de formigó

FHM1N18 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,65470/R 21,990000,530A0121000 =xOficial 1ah

10,35090/R 19,530000,530A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 22,00560 22,00560
Maquinària:

51,88000/R 51,880001,000C1503000 =xCamió gruah

19,27610/R 36,370000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximH

Subtotal... 71,15610 71,15610
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

46,6176072,840000,640B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

39,9400039,940001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesU

Subtotal... 86,55760 86,55760
Partides d'obra:

501,23000501,230001,000BHM1N18 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta

u

Subtotal... 501,23000 501,23000

COST DIRECTE 680,94930

0,00%DESPESES INDIRECTES

680,94930COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,06u Làmpada model 1xS0N TPP400W. FHN4110 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,59700/R 21,990000,300A0121000 =xOficial 1ah

5,85900/R 19,530000,300A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 12,45600 12,45600
Partides d'obra:

31,6000031,600001,000BHU93110 =xLàmpada de Lluminària Philips, model 1xS0N TPP400W. u

Subtotal... 31,60000 31,60000

COST DIRECTE 44,05600

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,05600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €573,05u Lluminària Philips, model SRS421 1xSON-TPP400WTPP17
equipat per a làmpada de1xSON-TPP100W. Cos i marc de
fosa d’alumini injectat, vidre temprat curvat i segellat al marc,
accés al equip per la part superior, fàcil manteniment
tancament a pressió sense eines mitjançant palanca, grup
òptic d’alumini anoditzat i segellat de distribució asimètric
long., IP-66.

FHN4G65 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,62117/R 21,990000,483A0121000 =xOficial 1ah

9,43299/R 19,530000,483A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 20,05416 20,05416
Partides d'obra:

553,00000553,000001,000BHN4G50 =xLluminària Philips, model 1xS0N TPP400W. Cos i marc de
fosa d’alumini injectat, vidre temprat curvat i segellat al
marc

u
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Subtotal... 553,00000 553,00000

COST DIRECTE 573,05416

0,00%DESPESES INDIRECTES

573,05416COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €524,05u Lluminària Philips, model SRS421 1xSON-TPP100WTPP5
equipat per a làmpada de1xSON-TPP100W. Cos i marc de
fosa d’alumini injectat, vidre temprat curvat i segellat al marc,
accés al equip per la part superior, fàcil manteniment
tancament a pressió sense eines mitjançant palanca, grup
òptic d’alumini anoditzat i segellat de distribució asimètric
long., IP-66.

FHN84G61 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,62117/R 21,990000,483A0121000 =xOficial 1ah

9,43299/R 19,530000,483A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 20,05416 20,05416
Materials:

504,00000504,000001,000BHN84G60 =xLluminària Philips, model 1xS0N TPP100W. Cos i marc de
fosa d’alumini injectat, vidre temprat curvat i segellat al
marc

u

Subtotal... 504,00000 504,00000

COST DIRECTE 524,05416

0,00%DESPESES INDIRECTES

524,05416COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,66u Làmpada model 1xS0N TPP100W. FHNJ4111 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,59700/R 21,990000,300A0121000 =xOficial 1ah

5,85900/R 19,530000,300A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 12,45600 12,45600
Materials:

25,2000025,200001,000BHU93111 =xLàmpada deLluminària Philips, model 1xS0N TPP100W. u

Subtotal... 25,20000 25,20000

COST DIRECTE 37,65600

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,65600COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,39m Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics
o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G219U005 Rend.: 37,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12589/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,02865/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,15454 1,15454
Maquinària:

1,52514/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,50946/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg

h

0,09007/R 66,650000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,11084/R 41,010000,100C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 2,23551 2,23551

COST DIRECTE 3,39005

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,39005COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,52m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 21,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22181/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,90619/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,12800 1,12800
Maquinària:

2,68714/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,31738/R 66,650000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,39057/R 41,010000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,39509 3,39509

COST DIRECTE 4,52309

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,52309COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,62m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm

G219U105 Rend.: 12,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38817/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,83250/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
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Subtotal... 2,22067 2,22067
Maquinària:

1,39667/R 16,760001,000C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh

Subtotal... 1,39667 1,39667

COST DIRECTE 3,61734

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,61734COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,74m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

G219U200 Rend.: 775,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,00902/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

0,02837/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,04911/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,08650 0,08650
Maquinària:

0,13617/R 105,530001,000C110U085 =xFresadora de pavimenth

0,06911/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

0,40010/R 77,520004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,05303/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,65841 0,65841

COST DIRECTE 0,74491

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,74491COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,74u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical o placa complementària de trànsit existent, de
qualsevol tipus, sense incloure suports

G21B3004 Rend.: 7,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,66543/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

3,14143/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

5,43714/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,24400 9,24400
Maquinària:

5,95857/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,53571/R 3,750001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 6,49428 6,49428
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COST DIRECTE 15,73828

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,73828COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,90u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G21H0002 Rend.: 2,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,49350/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

10,99500/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

19,03000/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 33,51850 33,51850
Maquinària:

5,64300/R 56,430000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

4,70500/R 47,050000,200C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

3,92400/R 39,240000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

4,17100/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

5,06500/R 50,650000,200C1504U01 =xCamió cistella de 10 a 20 m d'alçàriah

1,87500/R 3,750001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 25,38300 25,38300

COST DIRECTE 58,90150

0,00%DESPESES INDIRECTES

58,90150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,57u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G21R0002 Rend.: 5,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93160/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

4,39800/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

7,35600/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,68560 12,68560
Maquinària:

9,41000/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

10,27400/R 51,370001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

9,68800/R 48,440001,000C1503U20 =xCamió grua de 10 th

0,51000/R 2,550001,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh
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Subtotal... 29,88200 29,88200

COST DIRECTE 42,56760

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,56760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,47m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G221U010 Rend.: 73,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06381/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,26068/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,32449 0,32449
Maquinària:

0,73370/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

1,40740/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 2,14110 2,14110

COST DIRECTE 2,46559

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,46559COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,09m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G221U114 Rend.: 132,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05293/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

0,14417/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,19710 0,19710
Maquinària:

0,49548/R 72,670000,900C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,11879/R 147,680001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

0,36233/R 119,570000,400C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h

1,91932/R 84,450003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 3,89592 3,89592

COST DIRECTE 4,09302

0,00%DESPESES INDIRECTES
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4,09302COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,44m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G221U116 Rend.: 114,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07150/R 23,290000,350A0112000 =xCap de collah

0,20866/R 19,030001,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,28016 0,28016
Maquinària:

0,79682/R 72,670001,250C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,29544/R 147,680001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

0,84032/R 159,660000,600C131U063 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)h

2,22237/R 84,450003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 5,15495 5,15495

COST DIRECTE 5,43511

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,43511COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,23m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G222U102 Rend.: 42,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27726/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,45310/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,73036 0,73036
Maquinària:

0,43256/R 72,670000,250C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,39381/R 58,540001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

3,66929/R 51,370003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 5,49566 5,49566

COST DIRECTE 6,22602

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,22602COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,30m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U030 Rend.: 171,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02697/R 23,290000,198A0112000 =xCap de collah

0,11207/R 19,030001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,13904 0,13904
Maquinària:

0,41835/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,17137/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,40433/R 68,660001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11582/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,10987 1,10987
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05050 0,05050

COST DIRECTE 1,29941

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,29941COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,20m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

G227U110 Rend.: 149,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03986/R 23,290000,255A0112000 =xCap de collah

0,12404/R 18,390001,005A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,16390 0,16390
Maquinària:

0,47916/R 71,040001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,19667/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,46311/R 68,660001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,13292/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,27186 1,27186
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

5,712004,760001,200B03DU103 =xSòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra

m3

Subtotal... 5,76250 5,76250
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COST DIRECTE 7,19826

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,19826COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,53m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de
S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland
amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant,
mescla i compactació al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

G227UA15 Rend.: 81,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07188/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

1,17469/R 19,030005,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,24657 1,24657
Maquinària:

0,87704/R 71,040001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,36543/R 59,200000,500C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,76346/R 61,840001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,28389/R 45,990000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 2,28982 2,28982
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

3,996003,330001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

8,9452893,180000,096B051U022 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 12,99178 12,99178

COST DIRECTE 16,52817

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,52817COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,46m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U200 Rend.: 15,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38817/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

1,26867/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,65684 1,65684
Maquinària:

1,37667/R 41,300000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
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0,60400/R 9,060001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

0,53347/R 40,010000,200C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,51414 2,51414
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

28,2360023,530001,200B031U030 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmm3

Subtotal... 28,28650 28,28650

COST DIRECTE 32,45748

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,45748COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,31m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G22DU030 Rend.: 170,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06850/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,38806/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,33582/R 19,030003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,79238 0,79238
Maquinària:

0,07841/R 66,650000,200C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,06887/R 58,540000,200C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,08358/R 71,040000,200C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,24124/R 41,010001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

0,04500/R 2,550003,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 0,51710 0,51710

COST DIRECTE 1,30948

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,30948COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,65m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

G450U040 Rend.: 25,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93160/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

1,75920/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,56240/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth

1,47120/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 5,72440 5,72440
Maquinària:

0,18720/R 1,950002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh

2,42568/R 101,070000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,82944/R 17,280001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,44232 3,44232
Materials:

76,4820072,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 76,48200 76,48200

COST DIRECTE 85,64872

0,00%DESPESES INDIRECTES

85,64872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,64m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat

G450U070 Rend.: 37,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,62946/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

2,37730/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

1,05568/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth

2,98216/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,04460 7,04460
Maquinària:

0,42162/R 1,950008,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

6,55589/R 101,070002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,22216/R 6,850001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

1,12086/R 17,280002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 8,32053 8,32053
Materials:

88,2735084,070001,050B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 88,27350 88,27350

COST DIRECTE 103,63863

0,00%DESPESES INDIRECTES

103,63863COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,99kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat

G4B0U020 Rend.: 390,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,01451/R 23,290000,243A0112000 =xCap de collah

0,15072/R 21,990002,673A0121000 =xOficial 1ah

0,13386/R 19,530002,673A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,29909 0,29909
Maquinària:

0,02021/R 41,710000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,00384/R 2,220000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh

0,00414/R 2,390000,675C200U003 =xCisalla elèctricah

Subtotal... 0,02819 0,02819
Materials:

0,011301,130000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,651000,620001,050B0B2U002 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 0,66230 0,66230

COST DIRECTE 0,98958

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,98958COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,87m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 9,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,58778/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

9,77333/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

6,51000/R 19,530003,000A013U001 =xAjudanth

6,13000/R 18,390003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,00111 25,00111
Maquinària:

1,21289/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,76111/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,97400 1,97400
Materials:

1,290000,430003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,6192020,640000,030B0D629AU =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu

1,260001,260001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2

0,170252,270000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,560001,400000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 3,89945 3,89945

COST DIRECTE 30,87456

0,00%DESPESES INDIRECTES
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30,87456COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,74m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vistG4D0U015 Rend.: 8,500P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,74000/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

10,34824/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

6,89294/R 19,530003,000A013U001 =xAjudanth

6,49059/R 18,390003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,47177 26,47177
Maquinària:

1,28424/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,80588/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 2,09012 2,09012
Materials:

1,290000,430003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,6192020,640000,030B0D629AU =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu

3,540003,540001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos

m2

0,170252,270000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,560001,400000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 6,17945 6,17945

COST DIRECTE 34,74134

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,74134COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €484,66m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades,
tipus doble T, de 150 cm de cantell, totalment col·locada

G4L1U120 Rend.: 8,500P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,74000/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

10,34824/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

8,95529/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,04353 22,04353
Maquinària:

31,48471/R 133,810002,000C150GU40 =xGrua autopropulsada de 80 th

Subtotal... 31,48471 31,48471
Materials:

431,13000431,130001,000B4PA1U0C =xBiga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T, de 150
cm de cantell, inclòs transport a l'obra

m

Subtotal... 431,13000 431,13000
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COST DIRECTE 484,65824

0,00%DESPESES INDIRECTES

484,65824COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,64m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb
perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 25
mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

G4Z7U002 Rend.: 2,500P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,31600/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

8,79600/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

7,61200/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 25,72400 25,72400
Maquinària:

5,02918/R 18,850000,667C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a
30 kg

h

2,23243/R 16,760000,333C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh

Subtotal... 7,26161 7,26161
Materials:

45,6500045,650001,000B7J1U202 =xJunt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú
extrusionat, per a un recorregut de 25 mm, inclòs adhesiu de
resines epoxi

m

Subtotal... 45,65000 45,65000

COST DIRECTE 78,63561

0,00%DESPESES INDIRECTES

78,63561COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,99m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08318/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,13593/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,21911 0,21911
Maquinària:

0,42286/R 59,200001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,44171/R 61,840001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,16425/R 45,990000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 1,02882 1,02882
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

18,6960015,580001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3
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Subtotal... 18,74650 18,74650

COST DIRECTE 19,99443

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,99443COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,73m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric

G922U010 Rend.: 140,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08318/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,13593/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,21911 0,21911
Maquinària:

0,42286/R 59,200001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,44171/R 61,840001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,16425/R 45,990000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 1,02882 1,02882
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

15,4320012,860001,200B032U010 =xSauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra

m3

Subtotal... 15,48250 15,48250

COST DIRECTE 16,73043

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,73043COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,24m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

G9650005 Rend.: 30,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,77633/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

2,93200/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

3,67800/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,38633 7,38633
Maquinària:

0,34554/R 41,300000,251C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,42980/R 51,370000,251C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,06500/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,22833/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
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Subtotal... 1,06867 1,06867
Materials:

4,5045068,250000,066B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,8669088,900000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

4,368004,160001,050B9651U05 =xPeça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2
sèrie 1a

m

Subtotal... 11,78480 11,78480

COST DIRECTE 20,23980

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,23980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,60m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

G9650020 Rend.: 23,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,01261/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

3,82435/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

4,79739/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,63435 9,63435
Maquinària:

0,44891/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,55837/R 51,370000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,08478/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,29783/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,38989 1,38989
Materials:

5,4600068,250000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,0447088,900000,023B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

8,022007,640001,050B9651U08 =xPeça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN

m

Subtotal... 16,57210 16,57210
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COST DIRECTE 27,59634

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,59634COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,78m Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

G975U010 Rend.: 66,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35288/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

1,33273/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

1,67182/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,35743 3,35743
Maquinària:

0,25030/R 41,300000,400C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,31133/R 51,370000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,15799/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,71962 0,71962
Materials:

0,0805680,560000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

4,0950068,250000,060B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,4445088,900000,005B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,430000,430001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,022702,270000,010B0DZA000 =xDesencofrantl

0,070001,400000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

3,559503,390001,050B975U001 =xRigola prefabricada de formigó, de 20 cm d'amplada i 7 cm
de gruix

m

Subtotal... 8,70226 8,70226

COST DIRECTE 12,77931

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,77931COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,17m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients

G9E1U010 Rend.: 26,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89577/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

3,38308/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah
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4,95115/R 18,390007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,23000 9,23000
Maquinària:

0,79423/R 41,300000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,24731/R 12,860000,500C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,80212/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 1,84366 1,84366
Materials:

0,1611280,560000,002B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

6,8250068,250000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,6670088,900000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

5,439005,180001,050B9E1U001 =xRajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cmm2

Subtotal... 15,09212 15,09212

COST DIRECTE 26,16578

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,16578COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,27m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix,
llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

G9F1U010 Rend.: 10,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,32900/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

8,79600/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

12,87300/R 18,390007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 23,99800 23,99800
Maquinària:

1,03250/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,32150/R 12,860000,250C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,90600/R 9,060001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

1,25130/R 41,710000,300C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,51130 3,51130
Materials:

0,0946023,650000,004B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3

6,8250068,250000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,6670088,900000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

10,169409,970001,020B9F1UC10 =xLlambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

m2
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Subtotal... 19,75600 19,75600

COST DIRECTE 47,26530

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,26530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,52m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients

G9GA0004 Rend.: 6,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97042/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

7,33000/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

6,34333/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,64375 14,64375
Maquinària:

0,68333/R 4,100001,000C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh

Subtotal... 0,68333 0,68333
Materials:

76,4820072,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

0,302501,210000,250B0A3UC10 =xClau acerkg

2,150000,430005,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

1,260001,260001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2

Subtotal... 80,19450 80,19450

COST DIRECTE 95,52158

0,00%DESPESES INDIRECTES

95,52158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,83t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U120 Rend.: 122,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,36049/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,62393/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,17532 1,17532
Maquinària:

4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
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0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:

24,6200024,620001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 24,62000 24,62000

COST DIRECTE 31,83442

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,83442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,31m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació
de 60 kg/m2

G9H3U260 Rend.: 1.700,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01370/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,02587/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,04478/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,08435 0,08435
Maquinària:

0,31920/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,03408/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,03893/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,04119/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 0,43340 0,43340
Materials:

1,7964029,940000,060B9H3U004 =xMescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 1,79640 1,79640

COST DIRECTE 2,31415

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,31415COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

378,74000378,740001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t

Subtotal... 378,74000 378,74000
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COST DIRECTE 378,74000

0,00%DESPESES INDIRECTES

378,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,61m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 600,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03665/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,03172/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06837 0,06837
Maquinària:

0,05117/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

Subtotal... 0,05117 0,05117
Materials:

0,492000,410001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg

Subtotal... 0,49200 0,49200

COST DIRECTE 0,61154

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,61154COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,35m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1G9J1U020 Rend.: 700,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03141/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02719/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05860 0,05860
Maquinària:

0,04386/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,05871/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,10257 0,10257
Materials:

0,186000,310000,600B055U020 =xEmulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1kg

Subtotal... 0,18600 0,18600

COST DIRECTE 0,34717

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,34717COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,43m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple
amb barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa
ECR-1

G9K10010 Rend.: 200,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11645/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,21990/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,36780/R 18,390004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,70415 0,70415
Maquinària:

0,25380/R 50,760001,000C133U010 =xCorró vibratori autopropulsat de 8 a 10 th

0,06430/R 12,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,15350/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,21960/R 43,920001,000C1709G0U =xEstenedora de granulath

Subtotal... 0,69120 0,69120
Materials:

0,4446012,350000,036B03H3001 =xBarreja de granulats calcàris per a tractaments superficials
de paviments

t

0,589000,310001,900B055U020 =xEmulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1kg

Subtotal... 1,03360 1,03360

COST DIRECTE 2,42895

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,42895COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,88m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm
d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i
brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm
i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i
pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i
elements d'ancoratge, totalment col·locada

GB12U010 Rend.: 4,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82250/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

10,99500/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

9,51500/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 26,33250 26,33250
Maquinària:

5,21375/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,79750/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

1,71250/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 7,72375 7,72375
Materials:

0,4229084,580000,005B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3
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50,4000050,400001,000BB12UC01 =xBarana metàl·lica d'acer S235JR, de protecció en estructures

de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30
mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de
70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent
part proporcional de placa i elements d'ancoratge

m

Subtotal... 50,82290 50,82290

COST DIRECTE 84,87915

0,00%DESPESES INDIRECTES

84,87915COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,95m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U310 Rend.: 630,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03697/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,10471/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,06041/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,20209 0,20209
Maquinària:

0,01240/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,06898/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

h

0,06308/R 39,740001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,14446 0,14446
Materials:

0,552001,840000,300B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

0,054600,910000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,60660 0,60660

COST DIRECTE 0,95315

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,95315COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,18m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U320 Rend.: 800,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02911/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,08246/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,04758/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah



Pressupost del Projecte Constructiu. Variant de Sant Gregori

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 26/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,15915 0,15915
Maquinària:

0,00976/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,05433/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

h

0,04968/R 39,740001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,11377 0,11377
Materials:

0,828001,840000,450B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

0,081900,910000,090B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,90990 0,90990

COST DIRECTE 1,18282

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,18282COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,22m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U350 Rend.: 275,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08469/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,23989/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,13840/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,46298 0,46298
Maquinària:

0,02840/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,15804/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

h

0,14451/R 39,740001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,33095 0,33095
Materials:

2,208001,840001,200B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

0,218400,910000,240B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 2,42640 2,42640

COST DIRECTE 3,22033

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,22033COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €11,13m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

GBA31001 Rend.: 20,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16450/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

3,29850/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,90300/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,36600 6,36600
Maquinària:

0,39050/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,89600/R 37,920001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 2,28650 2,28650
Materials:

2,043002,270000,900B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,436800,910000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 2,47980 2,47980

COST DIRECTE 11,13230

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,13230COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,00u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

GBB1U011 Rend.: 4,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,49750/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,88250/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 10,38000 10,38000
Maquinària:

2,60688/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,60688 2,60688
Materials:

81,0100081,010001,000BBM1U011 =xPlaca circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 81,01000 81,01000

COST DIRECTE 93,99688

0,00%DESPESES INDIRECTES
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93,99688COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €140,43u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

GBB1U102 Rend.: 3,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,33000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

6,51000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 13,84000 13,84000
Maquinària:

3,47583/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,47583 3,47583
Materials:

123,11000123,110001,000BBM1U102 =xPlaca triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 123,11000 123,11000

COST DIRECTE 140,42583

0,00%DESPESES INDIRECTES

140,42583COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,22u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

GBB1U110 Rend.: 4,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,49750/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,88250/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 10,38000 10,38000
Maquinària:

2,60688/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,60688 2,60688
Materials:

46,2300046,230001,000BBM1U110 =xPlaca circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 46,23000 46,23000

COST DIRECTE 59,21688

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,21688COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €110,99u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

GBB1U111 Rend.: 3,750P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,86400/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

5,20800/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 11,07200 11,07200
Maquinària:

2,78067/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,78067 2,78067
Materials:

97,1400097,140001,000BBM1U111 =xPlaca circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 97,14000 97,14000

COST DIRECTE 110,99267

0,00%DESPESES INDIRECTES

110,99267COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €136,91u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

GBB1U121 Rend.: 3,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,33000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

6,51000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 13,84000 13,84000
Maquinària:

3,47583/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,47583 3,47583
Materials:

119,59000119,590001,000BBM1U121 =xPlaca octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació
al suport

u

Subtotal... 119,59000 119,59000

COST DIRECTE 136,90583

0,00%DESPESES INDIRECTES

136,90583COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €193,77m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i
col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

GBBVU001 Rend.: 1,250P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,58960/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

17,59200/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

14,71200/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

15,22400/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 53,11760 53,11760
Maquinària:

5,81360/R 72,670000,100C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

14,04960/R 58,540000,300C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

16,43840/R 51,370000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

3,12000/R 1,950002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

13,82400/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 53,24560 53,24560
Materials:

87,4080072,840001,200B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 87,40800 87,40800

COST DIRECTE 193,77120

0,00%DESPESES INDIRECTES

193,77120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €248,65u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament

GBBVU109 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,99000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

19,53000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 41,52000 41,52000
Maquinària:

10,42750/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 10,42750 10,42750
Materials:

65,1000037,200001,750BBMZU126 =xPp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini 

u

131,60000131,600001,000BBMZU624 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
168 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit

u

Subtotal... 196,70000 196,70000
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COST DIRECTE 248,64750

0,00%DESPESES INDIRECTES

248,64750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €170,74m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons
designació MH del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col·locat

GBBVU210 Rend.: 5,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,39800/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,90600/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 8,30400 8,30400
Maquinària:

2,08550/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,08550 2,08550
Materials:

160,35000160,350001,000BBMZU616 =xPal d'alumini de 168 mm de diàmetre, designació MH del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

m

Subtotal... 160,35000 160,35000

COST DIRECTE 170,73950

0,00%DESPESES INDIRECTES

170,73950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,53u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació

GBBZU001 Rend.: 3,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,33000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

6,34333/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,67333 13,67333
Maquinària:

3,92083/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

2,78067/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 6,70150 6,70150
Materials:

8,1900068,250000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

27,968008,740003,200BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 36,15800 36,15800
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 26/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 56,53283

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,53283COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,06m Cuneta triangular de 0,60 m d'amplària i 0,30 m de fondària,
sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

GD56U505 Rend.: 35,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13442/R 23,290000,202A0112000 =xCap de collah

0,54426/R 19,030001,001A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,67868 0,67868
Maquinària:

0,32568/R 56,430000,202C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

1,07408/R 47,050000,799C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

0,39071/R 55,140000,248C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph

0,58586/R 41,010000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 2,37633 2,37633

COST DIRECTE 3,05501

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,05501COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,69m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,33 m de fondària,
sense revestir, inclòs excavació en terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

GD56U510 Rend.: 29,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16142/R 23,290000,201A0112000 =xCap de collah

0,65555/R 19,030000,999A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,81697 0,81697
Maquinària:

0,39112/R 56,430000,201C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

1,29955/R 47,050000,801C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

0,47344/R 55,140000,249C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph

0,70848/R 41,010000,501C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 2,87259 2,87259

COST DIRECTE 3,68956

0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 26/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,68956COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,60m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col·locació

GD5AU011 Rend.: 53,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08789/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,41491/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,35906/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,86186 0,86186
Materials:

3,738903,630001,030BD5AU110 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

m

Subtotal... 3,73890 3,73890

COST DIRECTE 4,60076

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,60076COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €276,33u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

GD5JU010 Rend.: 0,800P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82250/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

54,97500/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

23,78750/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 84,58500 84,58500
Maquinària:

13,03438/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

4,87500/R 1,950002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

21,60000/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 39,50938 39,50938
Materials:

76,4820072,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

1,7998089,990000,020B071UC01 =xMorter M-80m3

0,423501,210000,350B0A3UC10 =xClau acerkg

1,892000,430004,400B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

2,772001,260002,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2

68,8700068,870001,000BD5ZUC01 =xMarc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega
de ruptura

u

Subtotal... 152,23930 152,23930
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 26/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 276,33368

0,00%DESPESES INDIRECTES

276,33368COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,02u Reixa per a pontsGD5K201 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,99000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

19,03000/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 41,02000 41,02000

COST DIRECTE 41,02000

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €322,24m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària
mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per
a 40 t de càrrega, segons plànols

GD5KU010 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,64500/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

65,97000/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

28,54500/R 19,030001,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 106,16000 106,16000
Maquinària:

6,25650/R 41,710000,150C1503U10 =xCamió grua de 5 th

1,95000/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

8,64000/R 17,280000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 16,84650 16,84650
Materials:

38,6052072,840000,530B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

0,7199289,990000,008B071UC01 =xMorter M-80m3

0,363001,210000,300B0A3UC10 =xClau acerkg

3,870000,430009,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

5,796001,260004,600B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usosm2

149,88000149,880001,000BD5ZUC02 =xMarc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t
de càrrega de ruptura

m

Subtotal... 199,23412 199,23412
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 26/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 322,24062

0,00%DESPESES INDIRECTES

322,24062COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,60m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

GD75U020 Rend.: 15,500P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45077/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

1,90107/R 21,990001,340A0121000 =xOficial 1ah

3,29035/R 19,030002,680A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,64219 5,64219
Maquinària:

2,69097/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,08555/R 1,950000,680C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,37905/R 17,280000,340CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,15557 3,15557
Materials:

30,0300068,250000,440B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,2699789,990000,003B071UC01 =xMorter M-80m3

9,502509,050001,050BD75U040 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cmm

Subtotal... 39,80247 39,80247

COST DIRECTE 48,60023

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,60023COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,82m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

GD75U040 Rend.: 12,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71811/R 23,290000,370A0112000 =xCap de collah

2,74875/R 21,990001,500A0121000 =xOficial 1ah

4,75750/R 19,030003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,22436 8,22436
Maquinària:

3,47583/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 26/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,16250/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,72000/R 17,280000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 4,35833 4,35833
Materials:

45,7275068,250000,670B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,4499589,990000,005B071UC01 =xMorter M-80m3

20,0550019,100001,050BD75U060 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cmm

Subtotal... 66,23245 66,23245

COST DIRECTE 78,81514

0,00%DESPESES INDIRECTES

78,81514COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €528,79u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

GDD1U012 Rend.: 0,750P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,76333/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

58,64000/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

50,74667/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 117,15000 117,15000
Maquinària:

13,90333/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

2,60000/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

23,04000/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 39,54333 39,54333
Materials:

79,1700068,250001,160B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

4,4995089,990000,050B071UC01 =xMorter M-80m3

74,4200074,420001,000BDD1U004 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

u

76,7400076,740001,000BDD1U024 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60
cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

u

113,39000113,390001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

u

23,880005,970004,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 372,09950 372,09950
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 26/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 528,79283

0,00%DESPESES INDIRECTES

528,79283COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €152,54u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa
dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per a una
càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment
col·locat

GDDZU012 Rend.: 2,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,74675/R 23,290000,150A0112000 =xCap de collah

10,99500/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

9,51500/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,25675 22,25675
Maquinària:

4,17100/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,17100 4,17100
Materials:

1,7998089,990000,020B071UC01 =xMorter M-80m3

124,31000124,310001,000BDDZU004 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretat, per a
càrrega de ruptura de 40 t

u

Subtotal... 126,10980 126,10980

COST DIRECTE 152,53755

0,00%DESPESES INDIRECTES

152,53755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €314,87u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de
fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

GDK2U010 Rend.: 0,500P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,64500/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

43,98000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

39,06000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

36,78000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 131,46500 131,46500
Maquinària:

10,07600/R 50,380000,100C110U010 =xRetroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

16,52000/R 41,300000,200C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

15,41100/R 51,370000,150C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 26/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
18,76950/R 41,710000,225C1503U10 =xCamió grua de 5 th

1,95000/R 1,950000,500C1700006 =xVibrador intern de formigóh

8,64000/R 17,280000,250CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 71,36650 71,36650
Materials:

92,3784075,720001,220B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

4,300000,4300010,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

8,145001,810004,500B0D8U001 =xAmortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usosm2

1,611702,270000,710B0DZA000 =xDesencofrantl

5,600001,400004,000B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 112,03510 112,03510

COST DIRECTE 314,86660

0,00%DESPESES INDIRECTES

314,86660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €714,09u Pericó prefabricat de formigó de 85x70x120 cm de secció
interior i 12,5 cm de gruix de parets, per a canalització de
comunicacions, amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs
l'excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocado, segons plànols

GDK3U010 Rend.: 0,750P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,76333/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

29,32000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

26,04000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

24,52000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 87,64333 87,64333
Maquinària:

6,71733/R 50,380000,100C110U010 =xRetroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

11,01333/R 41,300000,200C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

10,27400/R 51,370000,150C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

27,80667/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 55,81133 55,81133
Materials:

18,0862568,250000,265B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

398,25000398,250001,000BDK1U005 =xPericó prefabricat de 85x70x120 cm de secció interior i 12,5
cm de gruix de parets, per a canalització de comunicacions,
amb forats per a tubs

u

154,30000154,300001,000BDKZU010 =xMarc de 102x87 cm amb tapa de pas lliure 79,5x64,5 cm, de
fosa dúctil, per a pericó de 85x70 cm de secció interior

u

Subtotal... 570,63625 570,63625
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 26/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 714,09091

0,00%DESPESES INDIRECTES

714,09091COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,10m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari

GG22U030 Rend.: 9,090P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11530/R 23,290000,045A0112000 =xCap de collah

2,41914/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,14851/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 4,68295 4,68295
Materials:

2,380002,380001,000BG220030 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N, tipus FFKUM-H0 de
Rehau o equivalent

m

0,039620,140000,283BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 2,41962 2,41962

COST DIRECTE 7,10257

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,10257COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,46m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

GG31450V Rend.: 20,830P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11628/R 23,290000,104A0112000 =xCap de collah

1,05569/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,93759/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 2,10956 2,10956
Materials:

2,350002,350001,000BG31450U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
marcatge indeleble i material auxiliar necessari

m

Subtotal... 2,35000 2,35000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 26/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 4,45956

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,45956COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,82m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari

GG3809U2 Rend.: 6,670P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23395/R 23,290000,067A0112000 =xCap de collah

2,19900/R 21,990000,667A0121000 =xOficial 1ah

2,92804/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 5,36099 5,36099
Materials:

1,310001,310001,000BG38U035 =xConductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2m

0,147840,330000,448BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusu

Subtotal... 1,45784 1,45784

COST DIRECTE 6,81883

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,81883COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30.000,00PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

PPA80001 Rend.: 1,000P- 73

 €1.500,00PA Partida alçada de prova de carregaXPA2001 Rend.: 1,000P- 74

 €15.000,00PA Partida alçada de jardineria i vegetacióXPA10JV Rend.: 1,000P- 75

 €14.400,00PA Partida alçada de cobrament íntegre per la redacció dels
projectes de legalització totes les instal·lacions que
s'inclouen en el present projecte.

XPA10SER Rend.: 1,000P- 76

 €61.382,84PA Partida alçada a justificar de seguretat i salutXPA900S Rend.: 1,000P- 77



Pressupost del Projecte Constructiu. Variant de Sant Gregori

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 26/06/11

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €30.000,00PA Partida alçada a justificar per obres imprevistes.XPA10100

 €60.000,00PA Partida alçada a justificar per a reposició dels serveis
afectats

XPA1Z0SS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 20 

 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 
 



 

 

ÍNDEX 

 
1. Pressupost per al coneixament de l’administració.......................................... 1 
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1. PRESSUPOST PER AL CONEIXAMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 

PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ MATERIAL 2.861.888,97 € 

13% DESPESES GENERALS 372.045,57 € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL 171.713,34 € 

  

TOTAL PRESSUPOST 3.405.647,88 € 

18% IVA 613.016,62 € 

  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 4.018.664,50 € 

  

EXPROPIACIONS 68.005,38 € 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT 60.279,96 € 

CULTURAL 28.618,88 € 

DIRECCIÓ D’OBRA EXTERNA 85.856,67 

  

PRESSUPOST PER AL CONEIXAMENT DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

4.261.425,39€ 

 

El Pressupost per al Coneixement de l'Administració del Projecte constructiu. Variant 

de Sant Gregori, ascendeix a la quantitat de: 

 

QUATRE MILIONS DOS-CENTS SEIXANTA-UN MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC 

EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (4.261.425,39€). 

 -1-
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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1. Definició 

 
El present Plec de Condicions Tècniques Generals constitueix un conjunt 

d'instruccions per al desenvolupament de les obres i conté condicions normalitzades 

pel que fa als materials i a les unitats d'obra. 

 

1.2. Àmbit d’aplicació 

 
Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al 

present Projecte. A tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques 

s'entendrà que el seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols 

en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de l'Administració Local, al 

Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives 

Generals. En cas contrari sempre serà primer el contingut d'aquestes disposicions. 

 

1.3. DISPOSICIONS TÈCNIQUES LEGALS A TENIR EN COMPTE 
 
A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

s'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les 

disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuació, o d’aquells que 

els complementin, rectifiquin o substitueixin: 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments (Decret 

1312/1988 del 28 de octubre). 

 

- EHE. 

 

- Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigües, 

aprovat per C.M. del 28 de juliol de 1974. 

 

- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "Instal·lacions d'electricitat-posta a 

terra", aprovada per C.M. del 13 de març de 1973. 

 

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de Sanejament, aprovat per 

O.M. del 23 de juliol de 1949. 

 

- Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 

 

- Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 
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- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les Obres de Carreteres i Ponts 

M.O.P. (PG-4/88) B.O.E. del 3 de març de 1988. Amb les actuacions segons Ordre 

Ministerial 8/5/89 B.O.E. del 15 de maig de 1989 i O.M. 28/9/88 B.O.E. del 9 d'octubre 

de 1989. 

 

- Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals. 

 

- Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions 

complementàries (ordre 11.4.1946 i 8.2.1951). 

 

- Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i Higiene del Treball a la Construcció i 

Obres Públiques, especialment les dels decrets R.D.555/86 de 21/3/86, D.27015 de 

20/9/86, D.26727 de 6/10/86 i O.M. de 9/3/71 (B.O.E. 16/3/71). 

 

- Instal·lacions de Transports i Línies en general, O.M. del 23 de febrer de 1949 

(B.O.E. del 10 d'abril). 

 

- Normes per a la Construcció de Línies Aèries de Transport d'Energia Elèctrica d'Alta 

Tensió al Serveis d'Obres Públiques. O.M. de 10 de juliol de 1948 (B.O.E. del 21 de 

juliol). 

 

- Reglament Tècnic de Baixa Tensió. O.M. del 9 de febrer de 1966 (B.O.E. del 19 de 

febrer). 

 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, (Decret 842/2002 de 2 d’Agost i 

Instruccions Tècniques Complementàries, BOE 224 de 18 de Setembre del 2002. 

 

- Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització d'Obres. 

 

- Instrucció de Carreteres 6.1. I-C, 6.2. I-C Seccions de ferm. 

 

- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia 

(Decret del 12 de maig de 1954). 

 

- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 

de novembre). 

 

- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions 

Transformadores, aprovats per Ordre del 23 de febrer de 1949. 

 

- Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.) del Ministerio de la Vivienda. 
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- Normes i Instruccions del Ministerio de la Vivienda sobre Enllumenat Urbà. 

 

- Normes UNE declarades d'obligat compliment. 

 

- Recomanacions d'U.N.E.S.A. 

 

- Recomanacions Internacionals sobre enllumenat de les Vies Públiques, publicades 

pel Ministerio de Obras Públicas.  

 

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i 

contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació 

d'aquestes. 

 

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que 

no es contradigui el que està disposat expressament al present Plec de Prescripcions 

Tècniques. En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici de l'Enginyer 

Director decidir les prescripcions a complir. 

1.4. Condicions generals 

 

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que 

s'estableixen en aquest Capítol i ser aprovats per la Direcció d'Obra. 

 

Serà obligació del Contractista avisar la Direcció d'Obra de les procedències dels 

materials que vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los 

servir, per a que puguin executar-se els assaigs oportuns. 

 

Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de ser examinats 

i assajats abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol moment, d'un 

material no serà obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de 

qualitat o uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no 

aprovats per la Direcció d'Obra, podrà ser considerat com defectuós. 

 

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de les 

seves característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma que faciliti la seva 

inspecció. 

 

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de 

l'Obra immediatament, excepte si té autorització de la Direcció d'Obra. 

 

1.5. Descripció del projecte 
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Les obres objecte del Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori, es troben descrites 

en la memòria, així com en els corresponents annexos. 

 

2. DISPOSICIONS GENERALS 

 

2.1. Contradiccions i omissions del projecte 

 
Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, 

hauran d'ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de 

contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest 

últim. 

 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels 

detalls de l'Obra que siguin indispensables per a portar a terme l'esperit o intenció 

exposats en els esmentats documents, no només no eximiran el Contractista de 

l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, 

al contrari, hauran de ser executats com si haguessin estat completament i correcta 

especificats en els Plànols i Plec de Condicions. 

 

2.2. Autoritat de la direcció d’obra 

 
La Direcció d'Obra resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat  els 

materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de Plànols 

i especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant l'execució 

dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi 

la Legislació vigent sobre el particular. 

 

2.3. Subcontractes 

 
Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la 

Direcció d'Obra de les mateixes. 

 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i 

acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar 

dels treballs que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i 

equipada per a la seva execució. L'acceptació del subcontracte no eximirà al 

Contractista de la seva responsabilitat contractual.  

 

D'altra banda, si les Companyies Subministradores d'aigua, telefonia i electricitat 

imposen un determinat subcontractista per a l'execució de les seves respectives 

xarxes, el Contractista adjudicatari de les obres d'urbanització l'haurà d'acceptar, 
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sense cap dret a compensació econòmica sigui quin sigui l'import que el 

subcontractista en qüestió li reclami. 

 

2.4. Programa de treball 

 
Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de 

l'Administració un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data 

d'acabament de les diferents unitats d'obra, compatible amb el termini total d'execució. 

Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, 

caràcter contractual. 

 

El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i 

maquinària que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans 

proposats quedaran adscrits a l'Obra sense que en cap cas, el Contractista pugui 

retirar-los sense autorització de l'Administració. 

 

L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà 

excempció alguna de responsabilitat per al Contractista en cas d'incompliment dels 

terminis parcials o totals convinguts. 

 

2.5. Replanteig de les obres 

 

El Contractista serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució i 

subministrarà a la Direcció d'Obra tota la informació que es precisi perquè les Obres 

puguin ser realitzades. 

 

El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d'obra 

necessaris per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o 

de referència que es requereixin. 

 

2.6. Inici i avanç de les obres 

 
El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de la Direcció d'Obra, i 

començarà els treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà 

de manera que pugui garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va 

servir de base al Contracte, en els terminis programats. 

 

2.7. Plànols de detall de les obres 

 
A petició de la Direcció d'Obra, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que 

s'estimin necessaris per a l'execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats 
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se sotmetran a l'aprovació de la Direcció d'Obra, acompanyats si cal per les Memòries 

i Càlculs justificatius que es requereixin per a la seva major comprensió. 

 

2.8. Modificacions del projecte d’obra 

 
Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes 

modificacions en el Projecte, durant el seu desenvolupament, la Direcció d'Obra podrà 

ordenar o proposar les modificacions que consideri necessàries d'acord amb aquest 

Plec i la Legislació vigent sobre la matèria. 

 

2.9. Obligació de redactar el projecte de final d’obra 

 
El Projecte As-Built serà executat pel Contractista, al seu càrrec, en el termini màxim 

d'un mes a comptar des del dia d'acabament del seu contracte.  

 

L'incompliment d'aquest termini tindrà les mateixes repercussions que l'incompliment 

del termini d'obra. 

 

2.10. Permisos i llicències 

 
El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries 

per a l'execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l'expropiació de les 

zones definides en el Projecte. 

 

2.11. Senyalització de les obres i protecció del trànsit 

 
La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre 

Ministerial del 14 de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a 

l'O.M. núm. 67/1960 de la Direcció General de Carreteres i altres disposicions 

actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans de la 

finalització de les Obres. 

 

L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es 

derivin per al trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el 

trànsit ha de mantenir-se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions 

s'hauran de mantenir els desviaments precisos. 

 

2.12. Construcció i conservació dels desviaments 

 
Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes 

d'accés a trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les 
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característiques que figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es 

redactin durant l'Obra i s'abonaran d'igual manera que les restants obres contractades. 

La seva conservació durant el termini d'utilització estarà a càrrec del Contractista. 

 

En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les 

molèsties que es derivin per al trànsit siguin mínimes, i el Contractista adoptarà les 

mesures necessàries per a la seva perfecta regulació. 

 

Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció d'Obra podrà exigir la col·locació de 

semàfors. 

 

2.13. Precaució contra incendis 

 
El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i control 

d'incendis, així com a les que dicti la Direcció d'Obra. En tot cas, adoptarà les mesures 

necessàries per evitar que s'encenguin focs innecessaris, i serà responsable de la 

propagació dels que es requereixin per a l'execució de les Obres, així com dels mals i 

perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 

 

2.14. Amuntegament, amidament i aprofitament de materials 

 
Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva 

qualitat i per tant l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser 

comprovats en el moment de la seva utilització. 

 

Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de recondicionar-se 

una vegada acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que 

puguin recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses requerides per això 

aniran a càrrec del Contractista. 

 

El Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció d'Obra, les 

balances o instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerits, i 

la seva utilització haurà d'anar precedida de la corresponent aprovació pel Director 

d’Obra. 

 

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats, en principi, 

sobre vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles 

hauran de ser prèviament aprovats per la Direcció d'Obra i, a no ser que tots ells 

tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, clarament 

llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la seva 

aprovació. Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de 
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conversió seran definits per la Direcció d'Obra qui, per escrit, justificarà al Contractista 

els valors adoptats. 

 

2.15. Responsabilitat del contractista durant l’execució de les obres 

 

El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el 

material seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran  d'acord 

amb els preus que per a ells s'hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el 

Contractista haurà de proveir els materials necessaris per executar aquelles parts de 

l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst executar amb materials utilitzats en 

altres unitats. 

 

Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a càrrec del 

Contractista, de manera immediata. 

Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades adequadament, 

a càrrec del Contractista. 

 

Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a 

càrrec del Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i 

perjudicis causats de qualsevol altra manera acceptable. 

 

De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es 

trobin o descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia 

immediata de les troballes a la Direcció d'Obra i col·locar-los sota custòdia. 

Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de 

rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre 

material que pugui ésser perjudicial, durant l'execució de les Obres. 

 

2.16. Conservació del paisatge 

 
El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents 

operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte 

sobre l'estètica i el paisatge de les zones en que es trobin situades les Obres. 

 

En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements 

que puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar 

possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 

 

De la mateixa manera, tindrà cura del seu emplaçament i del sentit estètic de les seves 

instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser 

prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra. 
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2.17. Conservació de les obres executades 

 
El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes 

provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 

 

De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de 

garantia, a partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu 

càrrec, qualsevol part d'aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert 

deteriorament per negligència o altres motius que li siguin imputables o com a 

conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es 

pugui considerar com inevitable. 

 

El Contractista no rebrà cap partida per a la conservació de les Obres durant el termini 

de garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus 

unitaris contractats. 

 

2.18. Neteja final de les obres 

 
Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, 

de caràcter temporal i per al servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del 

seu emplaçament restaurats a la seva forma original. De la mateixa manera hauran de 

tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a préstecs o pedreres, els 

quals s'abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva utilització. Tanmateix, 

es condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que quedin en 

condicions acceptables. Tot això s'executarà de manera que les zones afectades 

quedin completament netes i en condicions estètiques d'acord amb el paisatge 

circumdant. 

 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte 

d'abonaments directes per a la seva realització. 

 

2.19. Despeses de caràcter general a càrrec del contractista 

 
Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les 

Obres o la seva comprovació, els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret 

d'inspecció que legalment estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, 

remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars; els de lloguer o 

adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció 

d'amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, 

acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de 

neteja i evacuació de deixalles i escombraries; els de construcció i conservació durant 

el termini de la seva utilització de petites rampes provisionals d'accés a trams parcials 

o totalment acabats; els de conservació durant el mateix termini de tota classe de 
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desviaments que no es facin aprofitant carreteres existents; els de conservació de 

desguassos; els de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i 

altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les Obres; els de 

remoguda de les instal·lacions, eines materials i neteja general de l'Obra a l'acabament 

dels muntatges, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i 

energia elèctrica necessària per a les Obres, així com l'adquisició de les esmentades 

aigües i energia; els de les instal·lacions provisionals; els de retirada de materials 

refusats i correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels 

corresponents assaigs i proves. 

 

En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, 

estaran a càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les 

de retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les Obres. 

 

2.20. Assaigs de control 

 
La Direcció d'Obra podrà exigir assaigs a l’empresa contractada sempre que ho 

consideri oportú i en particular en el moment de la certificació de la unitat 

corresponent. 

 

Si les companyies de serveis fixen un subministrador i/o instal·lador dels materials, el 

contractista ho haurà d'acceptar, sense que això sigui motiu de cap reclamació 

econòmica per part del contractista. 

 

El Contractista abonarà als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment aprovades, 

tots els assaigs que es realitzin fins al límit del tres per cent (3%) del Pressupost 

d'Execució Per Contracte. 

 
 

2.21. Recepció 

 
El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d'Obra la data prevista per a la 

finalització de les Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho 

comunicarà a la Propietat, qui nomenarà el seu Representant per a la recepció i qui, al 

mateix temps, fixarà la data per a aquesta mateixa, comunicant-la per escrit al 

Contractista i a la Direcció d'Obra. 

 

El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar 

reclamacions en Acta. 

 

S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de la 

Propietat, la Direcció d'Obra i el Contractista, i s'elevarà a l'aprovació de la Superioritat. 
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2.22. Obligacions generals i compliment de la legislació vigent 

 

El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les 

disposicions de caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la 

Indústria de la Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o que 

posteriorment es dictin. El Contractista queda obligat també a complir tot allò que 

disposi la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, 

així com les restants que siguin aplicables o que puguin dictar-se. 

 

2.23. Termini d’execució 

 
El termini d'execució començarà a comptar des de la data de la signatura de l'Acta 

de Replanteig. 

 

L'Acta de Replanteig se signarà en el termini màxim de quinze (15) dies a partir de la 

data de l'adjudicació definitiva, excepte en el cas que la propietat autoritzi o sol·liciti un 

altre termini. 

 

2.24. Termini de garantia 

 
El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció. 

 

2.25. Penalitzacions 

 
El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització per cada dia hàbil que 

excedeixi del termini d'execució de les obres previst en el Projecte.  

 

L'esmentada penalització serà, en el seu cas, descomptada de la liquidació de les 

obres. 

 

Per cada dia natural de retard en l’execució del termini global de les obres s’aplicarà 

una sanció del 1 per mil del pressupost de contracte. Per cada dia natural de retard en 

els terminis parcials que estableixi el Pla d’Obres s’aplicarà una sanció del 0,1 per mil 

del pressupost de contracte. 

3. CONSIDERACIONS GENERALS 
 
Les següents consideracions generals prevaldran en cas de contradicció amb altres 

documents o parts del projecte. 
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1) L’amidament del ferro es farà sobre els plànols de projecte. No es comptaran 

solapaments, separadors, cavallets, etc., els quals es consideren repercutits en el preu 

del ferro. 

 

2) Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil teòric, no 

considerant-se cap increment en concepte d’esponjament. Aquest es considera 

repercutit en el preu de la unitat d’obra. Exactament el mateix en el cas de runes. 

 

3) Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran d’estudiar i analitzar el 

projecte. Si en el projecte hi ha algun oblit o mancança d’amidament, l’ofertant farà la 

seva oferta econòmica de manera que inclogui l’execució d’aquestes partides 

oblidades o amb poc amidament. 

 

4) La Direcció d’Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà obligat a lliurar-li, 

qualsevol definició, aclariment, fitxa de característiques tècniques, plànol, etc., que 

consideri necessària per a l’execució dels treballs. 

 

5) Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a col·locar a l’obra 

requeriran l’aprovació de la D.O, prèvia proposta formal per part del contractista. 

 

6) Els encofrats a utilitzar durant l’obra seran nous. Només es permetran 5 “postes” i 

prèviament a la col·locació de l’encofrat, aquest haurà de ser aprovat per la D.O., no 

podent presentar cap resta de brutícia o deteriorament. 

 

7) L’encofrat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de formigó 

mesurat sobre plànol. Si no hi hagués preu per a l’encofrat, s’entendrà inclòs en el m3 

de formigó posat a obra. El preu unitari de l’encofrat inclou tots els dispositius i les 

operacions necessàries (inclosa la cintra si es necessités), per evitar qualsevol 

moviment de l’encofrat durant el formigonat i primer enduriment del formigó. També 

inclou el tractament antiadherent, el desencofrat i la part proporcional de tapes laterals, 

com també tots els matavius i forats que fixi la Direcció Facultativa. 

 

8) Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser segellats i 

impermeabilitzats interiorment amb un producte aprovat per la D.O. El cost es 

considera repercutit al preu de les diferents partides del dipòsit. 

 

9) Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser provats hidràulicament, 

a càrrec del contractista, amb aigua neta i prèviament a la seva posada en servei. 
 

10) El Contractista haurà de presentar un Pla de Control de qualitat que haurà de ser 

aprovat per la D.O. 
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11) El Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control de Qualitat fins a un 3% 

del Pressupost de Contracte de l’Obra, no comptabilitzant-se en aquest import aquells 

assaigs que donin un resultat negatiu. 

 

12) Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars aniran a compte del 

contractista. Es consideren repercutits a les diferents partides de l’obra. 

 

13) Les Partides Alçades del pressupost són d’Abonament íntegre, sempre i quan no 

es digui el contrari. 

 

14) Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents documents del projecte, 

prevaldrà el criteri de la Direcció d’Obra. 

 

15) Els soldadors que intervinguin a l’obra hauran de tenir l’homologació 6G. 

 

16) Les soldadures hauran de complir la qualificació “1” de la Norma UNE 14011. 

 

17) Les propostes que realitzi el contractista s’hauran de documentar completament 

(plànols, càlculs, certificats, etc) per a ser considerades per la D.O. 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, Juny de 2010 

 

L’autor del projecte, 

 

Meritxell Torrent Boet 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 
pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix 
l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la 
pròpia central de formigó , sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva 
densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l’armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar 
que acompleix totes aquestes característiques: 
 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)  
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determinar: 
 

- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 

 
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà  obligatori 
realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó 
preparat o de prefabricats, s’ha de  disposar la realització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l’article 27 de la EHE. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, 
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 
 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel 
curat. 
 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B031U100,B031U030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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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: 
     - 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 cregué s 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 freqü ent 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 mé s 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 à rids 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 la EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la 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 sè rie 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 la EHE. 
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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, dolomí tic; 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 petrogrà fic, 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 
la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha de 
realitzar l’ assaig descrit a la 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)    │ 
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│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│
──────────│──────────│ 

│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 83-130): 
- 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   │ 
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│   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 
quí mica sota les condicions mes 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 assajos que pertoquin que es 
compleixen les condicions requerides per l’us al que es preté n destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
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). 
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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 per el 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 la 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 d’aportar 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 Funció: 
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 Funció: 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 conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 
altres treballs d'obres públiques de Funció: 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 Funció: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han 
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de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
 
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 à rids 
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 la 
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 la EHE, que verifiqui el compliment de 
les especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE. 
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà 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’à rid, 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 las especificacions: 
 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d’argila (UNE 7133). 
- Material  retingut per el 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 de Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
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- 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’haura n 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 
dolomí tiques 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 segü ent: 
 
- 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’ú s no estructural. 
 
 
B032 - SAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B032U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que 
determini la DF. 
 
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o quí mica. 
Han de poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a 
l’estructura, per altres capes de ferm, o que puguin contaminar. 
 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o 
d'altres matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la 
que passa pel tamís 0,40 (UNE 7-050). 
 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de ser nets, 
resistents i de granulometria uniforme. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
 Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la 
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 
d’identificació del material: 
 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),  
     - Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 
-  Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 
     - Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
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     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 
-  Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
     - Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE-EN 1097-2) 
     -  Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és 
menor. 
 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs si considera 
que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat 
acabada s’han aprovat 10 lots consecutius. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’han de seguir  les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 
 
 
B037 - TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B037200U. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural 
 - Tot-u artificial 
 
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. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de ser nets, 
resistents i de granulometria uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o quí mica 
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 no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres 
matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa . 
 
TOT-U NATURAL: 
 



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 

                                                                                     Plec de condicions tècniques particulars     

15 
  

Es considera tot-u  natural el material granular, de granulometria contínua, que s’utilitza 
com a capa de ferm . Els materials que el formin procediran de graver es o dipòsits 
naturals, sòls naturals o de mes cla de ambdós.  
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents 
fusos: 
 

┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)  │ 

│Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │ 
│ 933-2 (mm) │       ZN40     ZN25     ZN20      │ 

│────────────│───────────────────────────────────│  
│     50     │       100      --       --        │ 
│     40     │      80-95     100      --        │ 
│     25     │      60-90    75-95     100       │ 
│     20     │      54-84    65-90    80-100     │ 
│      8     │      35-63    40-68    45-75      │ 
│      4     │      22-46    27-51    32-61      │ 
│      2     │      15-35    20-40    25-50      │ 
│    0,500   │       7-23     7-26    10-32      │ 
│    0,250   │       4-18     4-20     5-24      │ 
│    0.063   │       0-9      0-11     0-11      │ 

└────────────────────────────────────────────────┘  
 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la 
fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 
- Vorals de T3 i T4:  > 25 
Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:   > 30 
Plasticitat (UNE 103104): 
- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 
- T4: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
- Per a capes granulars per a l’assentament de canonades: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
 
TOT-U ARTIFICIAL: 
 
El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la trituració, total o 
parcial, de pedra de cantera o de grava natural. 
Es pot  utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 
provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament d’aquests residus. En 
obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i 
productes inerts  de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques 
exigides. 
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La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar 
continguda dins d'un dels fusos següents:  

┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)  │ 

│Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │ 
│ 933-2 (mm) │       ZA25     ZA20     ZAD20     │ 

│────────────│───────────────────────────────────│  
│     40     │       100       --       --       │ 

│     25     │      75-100    100      100       │ 
│     20     │      65-90    75-100   65-100     │ 
│      8     │      40-63    45-73    30-58      │ 
│      4     │      26-45    31-54    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 (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la 
fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Trànsit T0 a T2:  < 30 
- T3, T4 i vorals:  < 35 
 Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions: 
- Trànsit de T00 a T2:  > 40 
- Trànsit T3, T4 i vorals:  > 45 
Per a capes granulars per a l’assentament de canonades:  > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 
- Vorals de T3 i T4:  > 30 
Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
Coeficient de neteja (Annex C de la UNE 146130):  < 2 
Si el material prové de reciclatge d’ enderrocs (condicions addicionals): 
- Inflament (NLT-111):  < 2% 
- Contingut de materials petris:  >= 95% 
- Contingut de restes d’asfalt:  < 1% en pes 
- Contingut de fusta:  < 0,5% en pes 
Composició química: 
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que  
  el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment:  < 0,5 % 
- A la resta:  < 1% 
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat (UNE EN 1744-1):  < 5% 
Si s’utilitza àrid siderúrgic d’alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1):  Nul 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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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/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. 
* 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. 
 
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. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la 
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 
d’identificació del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),  
     - Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 
-  Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 
     - Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 
-  Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
     - Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE-EN 1097-2) 
      - Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el 
volum executat és menor. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia 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. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL: 
 
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la 
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 
d’identificació del material: 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:  
     - Índex de llenques (UNE EN 933-3) 
     - Partícules triturades (UNE EN 933-5 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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S’han de seguir  les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 
 
 
B03D - TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03DU103,B03DU001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
 - Terra adequada 
 - Terra tolerable 
 - Terra sense classificar 
 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que 
es defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi 
explícitament la DF. 
 
TERRA SELECCIONADA: 
 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
- En reblert localitzat  amb compactació al 95% PN: >= 3 
 
TERRA ADEQUADA: 
 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
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Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 
Límit líquid (UNE 103103):  < 40 
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 
- En reblert localitzat per a trasdós d’obra de fàbrica: >= 20 
 
TERRA TOLERABLE: 
 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 
103101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2% 
Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
Límit líquid (UNE 103103):  < 65% 
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Nucli o fonament de terraplè  >= 3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles 
uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendr e-les al llarg del mateix dia, 
de manera que no se n'alterin les 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/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 EN TERRAPLENS 
 
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la 
freqüè ncia indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència de 1 
cada 5.000 m3 els següents assaigs d’identificació del material: 
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- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103-103 i UNE 103104)  
- Matèria orgànica (UNE 103204). 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS 
 
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedènci a del material, o amb la 
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 
d’identificació del material cada 2500 m3: 
- Assaig granulomètric (UNE 103101) 
- Determinació dels límits d’Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
- Assaig CBR (UNE 103502) 
Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Pró ctor Modificat 
(UNE 103501) com a referència al control de compactació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució. 
 
 
B03H - GRANULATS PER A PAVIMENTS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03H3001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats en la confecció de mescles bituminoses en calent o mescles per a 
tractaments superficials. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Sorres calcàries o granítiques per a mescles bituminoses 
 - Granulats calcaris o granítics per a mescles bituminoses 
 - Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos 
 - Pols mineral (filler) calcari o granític 
 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a 
un control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin. 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres 
matè ries estranyes. 
La naturalesa del granulat ha de ser silícica, granítica o porfírica.  
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GRANULAT GROS PER A MESCLES BITUMINOSES: 
El granulat gros es defineix com la part de l’àrid que queda retingut pel tamís 2 mm 
(UNE-EN 933-2). 
Ha de procedir del matxuqueig i trituració de pedra de pedrera o grava natural.  Els 
granulats han de ser nets, sense terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o d’altres 
matèries estranyes. 
Ha de procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural. 
Coeficient de neteja (NLT-172):  < 0,5 
 Proporció mínima de partícules triturades de l’àrid gros (UNE-EN 933-5): 
- Per a trànsit T0, T1 i T2:  >= 100% 
- Per a la resta:  >=  75% 
El granulat gros ha de complir els resultats següents del  coeficient de desgast de "Los 
Ángeles", i el coeficient de poliment accelerat, és a dir: 
- Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles", (UNE EN 1097-2)): 
     - Per a trànsit pesat tipus T0 i T1:  <= 20  
     - Per a trànsit pesat tipus T2, T3 i vorals:  <=25 
     - Per a trànsit pesat tipus T4:  <= 30 
- Coeficient de poliment accelerat (UNE 146130): 
     - Per a T0, T1 i T2:  >= 0,50 
     - Per a la resta:  >= 0,45 
Índex de llenques (UNE-EN 933-3): 
- Per a trànsit T0, T1 i T2:  <= 25 
- Per a la resta:  <= 30 
Coeficient de neteja (UNE-EN 13043): 
- Per a trànsit T0 i T1:  <= 0,5 
- Per a trànsit T2, T3, T4 i voreres:  <= 1,0 
Assaig de placa Vialit (NLT 313); granulat no desprès: 
- Pes via humida:  > 90% en pes 
- Pes via seca:  > 80% en pes 
 
GRANULAT FI PER A MESCLES BITUMINOSES: 
 
El granulat fi es defineix com la part d’à rid que passa pel tamís 2 mm i és retinguda pel 
tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2). 
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en 
part de sorrers naturals. 
Les sorres naturals han d’estar constituïdes per partí cules estables i resistents, i no han 
de superar el 20 % del pes dels granulats fins de la mescla. 
Els materials que es triturin per obtenir à rid fi han de complir el coeficient de desgast de 
Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) del granulat gros especificat anteriorment. 
Les sorres artificials s’han d’obtenir de materials que compleixin el coeficient de desgast 
de "Los Ángeles" del granulat gros,  i el coeficient de poliment accelerat, especificats 
anteriorment: 
L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions 
següents: 
- Índex d'adhesivitat (NLT-355):  > 4 
- Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162):  <= 25% 
 
 GRANULATS PER A MESCLES BITUMINOSES: 
 
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. 
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- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
Els àrids destinats a la fabricació de beurades bituminoses s’hauran de sotmetre a 
l’assaig d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap 
component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
S’ha de presentar el certificat emè s per la pedrera de procedència dels àrids, on es 
facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la 
fabricació de beurades bituminoses. 
Al lloc de procedència s’ha de comprovar la retirada de la capa vegetal (si és el cas) i 
l’explotació racional del front amb l’exclusió de vetes no utilitzables. Així mateix s’ha de 
comprovar l’adequació dels sistemes de trituració i classificació. 
L’equivalent de sorra (UNE EN 933-8) abans d’afegir la pols mineral serà: 
- Emulsió bituminosa aniònica:  > 40 
- Emulsió bituminosa catiònica:  > 60 
En cas de no complir, el valor del blau de metilè (UNE EN 933-9) serà < 10 i a la 
vegada, l’equivalent de sorra serà: 
- Emulsió bituminosa aniònica:  > 30 
- Emulsió bituminosa catiònica:  > 50 
La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 
 
┌──────────────────────────────────────────────────────

───────────────┐ 
│     │               TAMISATGE ACUMULAT (% en massa)                 │ 

│FUS  │                   (tamisos UNE 7-050)                         │ 
│     

│──────────────────────────────────────────────────────
─────────│ 

│     │ 40│ 25  │ 20  │12,5 │ 10  │  5  │ 2,5 │0,630│0,320│0,16│0,08  │ 
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│───

──│────│──────│ 
│D12  │   │     │ 100 │80-95│72-87│50-65│35-50│18-30│13-23│7-15│ 5-8  │ 
│D20  │   │ 100 │80-95│65-80│60-75│47-62│35-50│18-30│13-23│7-15│ 5-8  │ 

│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│───
──│────│──────│ 

│S12  │   │     │ 100 │80-95│71-86│47-62│30-45│15-25│10-18│6-13│ 4-8  │ 
│S20  │   │ 100 │80-95│65-80│60-75│43-58│30-45│15-25│10-18│6-13│ 4-8  │ 

│S25  │100│80-95│75-88│60-75│55-70│40-55│30-45│15-25│10-18│6-13│ 4-8  │ 
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│───

──│────│──────│ 
│G20  │   │ 100 │75-95│55-75│47-67│28-46│20-35│ 8-20│ 5-14│3- 9│ 2-4  │ 

│G25  │100│75-95│65-85│47-67│40-60│26-44│20-35│ 8-20│ 5-14│3- 9│ 2-4  │ 
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│───

──│────│──────│ 
│A12  │   │     │ 100 │65-90│50-75│20-40│ 5-20│     │     │    │ 2-4  │ 

│A20  │   │ 100 │65-90│45-70│35-60│15-35│ 5-20│     │     │    │ 2-4  │ 
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│───

──│────│──────│ 
│P10  │   │     │     │ 100 │80-90│40-50│10-18│ 6-12│     │    │ 3-6  │ 

│P12  │   │     │ 100 │5-100│60-80│32-46│10-18│ 6-12│     │    │ 3-6  │ 
│─────│───│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│───

──│────│──────│ 
│PA10 │   │     │     │ 100 │70-90│15-30│10-22│ 6-13│     │    │ 3-6  │ 

│PA12 │   │     │ 100 │0-100│50-80│18-30│10-22│ 6-13│     │    │ 3-6  │ 
└──────────────────────────────────────────────────────

───────────────┘ 
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La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir 
les prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7.  
 
POLS MINERAL O FILLER: 
 
Ha de passar pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2). 
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, 
o aportar-se a la mescla per separat. 
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats 
després de passar pels ciclons ha de ser <= 2% de la massa de la mescla. 
La corba granulomètrica del pols mineral s'ha d'ajustar als límits següents (NLT-151): 

┌──────────────────────────────┐ 
│     Tamís     │  Tamisatge   │ 
│  (UNE 7-050)  │   acumulat   │ 

│               │  (% en pes)  │ 
│───────────────│──────────────│ 

│   630 micres  │     100      │ 
│   160 micres  │   80 - 100   │ 
│    80 micres  │   50 - 100   │ 

└──────────────────────────────┘ 
 
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D):  0,8 <= D <= 1,1 g/cm3 
 Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180):  < 0,6 
 
 GRANULAT FI PER A MESCLES POROSES: 
 
El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades pel 
tamís 2  mm UNE 7-050. 
 
GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS: 
 
Toleràncies: 
- Granulometria (inclòs el pols mineral): 
     - Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050): 
          - Mescles no poroses:  ± 3% de la massa total de granulats 
          - Mescles poroses:  ± 2% de la massa total de granulats 
     - Tamís 0,08 (UNE 7-050):  ± 1% de la massa total de granulats 
GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA 
NORMAL: 
La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 
┌──────────────────────────────────────────────────────

─┐ 
│  TAMISOS   │     TAMISATGE ACUMULAT (% en masa)       │ 

│(UNE 7-050) │──────────────────────────────────────────│ 
│            │ A 20/10 │ A 13/7 │A 10/5 │A 6/3 │A 5/2   │ 

│────────────│─────────│────────│───────│──────│────────
│ 

│   25       │   100   │        │       │      │        │ 
│   20       │  90-100 │  100   │       │      │        │ 

│   12,5     │   0-30  │ 90-100 │ 100   │      │        │ 
│   10       │   0-15  │ 20-55  │90-100 │ 100  │        │ 
│    6,3     │    -    │  0-15  │10-40  │90-100│ 100    │ 
│    5       │   0-5   │   -    │ 0-15  │20-55 │90-100  │ 
│    3,2     │    -    │  0-5   │  -    │ 0-15 │10-40   │ 
│    2,5     │    -    │   -    │ 0-5   │  -   │ 0-15   │ 
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│    1,25    │    -    │   -    │  -    │ 0-5  │       -│ 
│    0,630   │    -    │   -    │  -    │  -   │ 0-5    │ 

└──────────────────────────────────────────────────────
─┘ 

GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA 
ESPECIAL: 
 
La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 
┌──────────────────────────────────────────────────────

──────┐ 
│   TAMISOS   │        TAMISATGE ACUMULAT (% en masa)        │ 

│(UNE 7-050)  
│──────────────────────────────────────────────│ 

│             │AE 20/10 │ AE 13/7 │AE 10/5 │AE 6/3 │AE 5/2   │ 
│─────────────│─────────│─────────│────────│───────│────

─────│ 
│    25       │  100    │         │        │       │         │ 

│    20       │ 85-100  │   100   │        │       │         │ 
│    12,5     │  0-20   │  85-100 │  100   │       │         │ 
│    10       │  0-7    │   0-30  │ 85-100 │ 100   │         │ 
│    6,3      │        -│   0-7   │  0-25  │85-100 │  100    │ 
│    5        │  0-2    │    -    │  0-7   │ 0-30  │ 85-100  │ 
│    3,2      │        -│   0-2   │   -    │ 0-10  │  0-25   │ 
│    2,5      │        -│    -    │  0-2   │  -    │  0-10   │ 
│    1,25     │        -│    -    │   -    │ 0-2   │        -│ 
│    0,630    │        -│    -    │   -    │  -    │  0-2    │ 

└──────────────────────────────────────────────────────
──────┘ 

 
Els àrids de granulometria uniforme especial, al ser de major qualitat, s’han d’aplicar 
obligatòriament per a tràfic pesat T0 i T1. 
GRANULAT GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS O PER A MESCLES 
OBERTES O POROSES: 
Adhesivitat: Immersió en aigua (NLT 166-76 ):  > 95% granulat totalment envoltat 
GRANULAT GROS PER A MESCLA DENSA, SEMIDENSA O GROSSA: 
Adhesivitat: pèrdua de reisit. immersió-compressió (NLT 162 ):  <= 25% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per separat, segons el tipus i la mida del granulat. Deu dies abans de 
l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa, s'han de tenir aplegats els granulats 
corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
Diariament s'ha de subministrar com a mínim, el volum de granulats corresponents a la 
producció de la jornada, sense descarregar-los als aplecs que s'estiguin utilitzant en la 
fabricació de la mescla. 
Emmagatzematge: En capes de gruix inferior a un metre i mig, separades segons el 
tipus i la mida del granulat. Cal evitar el contacte directe amb el terreny natural. 
El consum de granulats s'ha de fer seguint l'ordre d'arribada d'aquests. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* 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. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- El control de cada fracció d’àrid i la dotació mitja de l’emulsió bituminosa s’ ha de 
realitzar segons l’indicat al plec del material corresponent. 
- L’acceptació de la fórmula de treball va lligada al comportament del tractament en el 
tram de prova.  
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Inspecció de les condicions d’emmagatzematge 
- El control de la granulometria dels àrids i la dotació  de lligant es realitza dins del 
control d’execució. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRANULAT PER A MESCLES BITUMINOSES: 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
-  Control de la descàrrega a l’apilament. 
- Control de procedència: Si amb els àrids s’aportés un certificat acreditatiu del 
compliment de les especificacions obligatò ries, o un document acreditatiu de la 
homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat de l’àrid, els assajos descrits a 
continuació no seran de caràcter obligatori: 
     - Coeficient de ‘Los Ángeles’ (UNE-EN 1097-2), en granulat gros 
     - Coeficient de poliment accelerat (Annex D, UNE 146130) 
     - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
     - Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) 
     - Coeficient de neteja (NLT 172) 
     - Índex d’adhesivitat (NLT 355)  
En cas de no disposar d’ un certificat o marca de qualitat, se prendran 3 mostres de 
cada procedència de  l’àrid i per a qualsevol volum de producció previst, i es realitzaran 
els assaigs anteriors. 
El Director de les obres pot ordenar la repetició  dels assaigs amb noves mostres, i 
afegir, a més, el següent: 
- Índex de blau de metilè de l’àrid combinat (UNE-EN 933-9) 
L’assaig de desgast “Los Ángeles” es realitzarà  sobre el material gruixut abans de 
matxucar. 
- Control dels acopis de material i de l’alçada  per a evitar segregacions i 
intercontaminacions. 
- Control de qualitat dels àrids: Per cada 70 t o fracció d’àrid de procedència acceptada, 
es prendran mostres per a realitzar els següents assaigs: 
     - 2 granulometries de cada fracció (UNE EN 933-1) 
- Per cada 70 t o fracció d’àrid combinat, es prendran mostres per a realitzar els 
següents assaigs: 
     - 1 granulometria (UNE EN 933-1) 
     - 2 equivalents de sorra (UNE EN 933-8) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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En cas de ser necessari, la presa de mostres del àrids acopiats s’haurà de realitzar 
segons la norma NLT-148. De cada procedència de l’àrid i per a qualsevol volum de 
producció previst es prendran 4 mostres i de cada una es determinarà: 
 - El desgast Los Ángeles, segons la norma NLT-149/72. 
- El polit accelerat, segons les normes NLT-174/72 y 175/73. 
- L’í ndex de llenques de cada fracció, segons la norma NLT-354/74. 
- La proporció de cares de fractura de cada fracció, segons la norma NLT-358/87. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRANULAT PER A MESCLES 
BITUMINOSES: 
 
En cas de no disposar d’un segell o marcatge de qualitat i abans del  inici de les obres, 
per tal d’acceptar l’àrid, es realitzaran els assaigs indicats sobre 3 mostres preses 
aleatòriament en el lloc de procedència. 
Durant l’execució  de les obres, les mostres es prendran sobre el material acopiat, amb 
les indicacions particulars de la Direcció de les Obres. 
 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
 
S’ha d’aprovar una nova fórmula de treball en el cas que variï la procedè ncia algun dels 
components. 
S’han de repetir els assaigs d’identificació dels materials components (veure àmb its 
corresponents) en el cas d’observar deficiències en el subministrament. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT  EN 
GRANULAT PER A MESCLES BITUMINOSES: 
 
No s’admeten toleràncies d’incompliment als valors indicats a l’especificació. 
La DF pot autoritzar l’ús d’un àrid fi de diferent naturalesa sempre que mill ori alguna 
característica, sobretot l’ adhesivitat, i que a més compleixi: 
- Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles", (UNE EN 1097-2)):  <=  25 
- Coeficient de poliment accelerat (UNE EN 146130):  
     - Per a T0, T1 y T2:  >= 0,45 
     - Per a la resta:  >= 0,40 
 
En el cas que el coeficient de neteja no compleixi l’exigit, es pot demanar el rentat de 
l’àrid i una nova comprovació. 
Es pot millorar l’adhesivitat del àrid escollit mitjanç ant activants o qualsevol altre 
producte sancionat per l’experiència, en tal cas s’ha d’establir les especificacions que 
hauran de complir tant les addicions com les mescles resultants. 
S’han de refusar aquells à rids que presentin anomalies en la producció o el 
subministrament i siguin declarats com inacceptables. 
Toleràncies admissibles respecte la granulometria: 
- Tamisos entre el 2 mm i el 0,063 mm (UNE EN 933-2):  ± 2% 
- Tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2):  ± 1% 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B051U022,B051U012. 
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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 pú blica, 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 te mps 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 
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- 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     │ 
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│                                       │  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 
durab ilitat 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, quí miques 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    │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────
│ 
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│ 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, 
quí miques 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 intempè rie 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). 
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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 
crierios 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 d’aportar 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 conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE  
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): 
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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 de 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 de assaigs de 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 sot metre el 
ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges 
indesitjades. 
La tercera fase s’activarà quan es pugui preve ure 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 de 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’altre per els assaigs físics, mecànics i químics i l’altre per ser 
conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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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’ú s 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 rep etiran els 
assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l’acopi existent a obra. 
S’acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 
satisfactoris. 
 
 
B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055U001,B055U024,B055U020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
      - Aniònica 
     - Catiònica 
     - Polimèrica 
- Betum asfàltic 
 - Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 
- Betum fluxat 
 - Quitrà 
 L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partí cules d'un 
lligant hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscó s preparat a partir 
d'hidrocarburs naturals, per destil·lació, oxigenació o "cracking” 
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la 
incorporació , a un betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, 
procedents de la destilació del petroli i del quitrà respectivament. 
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu 
brut obtingut a la destilació destructiva del carbó a altes temperatures. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, 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. 
 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES I CATIÒNIQUES: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. 
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Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva 
consistència original mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142):  <= 0,10%  
Assaig amb el residu de destil·lació: 
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 
Càrrega de partícules (NLT 194):  Negativa 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 
┌──────────────────────────────────────────────────────

────────────┐ 
│                        │              Tipus emulsió              │ 

│    Característiques    
│─────────────────────────────────────────│ 
│                        │EAR 1 │EAR 2 │ EAM  │EAL 1 │EAL 2 │ EAI  │ 

│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──
────│──────│ 

│Viscositat Saybolt      │      │      │      │      │      │      │ 
│Furol 25°C (NLT 138)    │<=50s │>=50s │>=40s │<=100s│<=50s │<=50s │ 

│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──
────│──────│ 

│Contingut d'aigua en    │      │      │      │      │      │      │ 
│volum (NLT 137)         │<=40% │<=35% │<=40% │<=45% │<=40% │<=50% │ 

│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──
────│──────│ 

│Betum asfàltic          │      │      │      │      │      │      │ 
│residual (NLT 139)      │>=60% │>=65% │>=57% │>=55% │>=60% │>=40% │ 

│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──
────│──────│ 

│Fluidificant per        │      │      │      │      │      │      │ 
│destil·lació en volum   │      │      │      │      │      │ 5<=F │ 

│(NLT 139)               │  0%  │  0%  │<=10% │ <=8% │ <=1% │<=15% │ 
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──

────│──────│ 
│Sedimentació a 7 dies   │      │      │      │      │      │      │ 

│(NLT 140)               │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │<=10% │ 
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──

────│──────│ 
│Assaig amb el residu    │      │      │      │      │      │      │ 
│de destil·lació:        │      │      │      │      │      │      │ 

│-Penetració (25ºC, 100g,│13<=P │13<=P │13<=P │13<=P │13<=P │20<=P │ 
│5s, NLT 124), P(mm)     │ <=20 │ <=20 │ <=20 │ <=20 │ <=20 │ <=30 │ 

│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──
────│──────│ 

│-Penetració (25ºC, 100g,│ 6<=P │ 6<=P │      │ 6 <=P │ 6<=P │      │ 
│5s, NLT 124), P(mm)(*)  │ <=10 │ <=10 │      │ <=10 │ <=10 │      │ 

└──────────────────────────────────────────────────────
────────────┘ 

  (*) En aquestes emulsions amb residus de destil·lació més durs es designen amb el 
tipus corresponent seguit de la lletra D.  
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En el tipus EAL-2: Assaig de barreja de ciment (NLT 144 ) <= 2%. En cas de no complir 
amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF prèvia comprovació de la 
seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 
En els tipus EAR: Assaig de demulsibilitat (35 cm3, Cl2Ca 0,0,2N)  >= 60% (NLT 141) 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules (NLT 141):  Positiva 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 
┌──────────────────────────────────────────────────────

───────────────────┐ 
│                        │                 Tipus emulsió                  │ 

│    Característiques    
│────────────────────────────────────────────────│ 
│                        │ECR 1│ECR 2│ECR 3│ ECM │ECL 1 │ECL 2│ECL2m│ ECI │ 

│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────
│─────│─────│─────│  

│Viscositat Saybolt      │     │     │     │     │      │     │     │     │ 
│Furol 25°C (NLT 138)    │<=50s│  -  │  -  │  -  │<=100s│<=50s│<=50s│<=50s│ 

│Furol 50°C              │  -  │>=20s│>=40s│>=20s│  -   │  -  │  -  │     │ 
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────

│─────│─────│─────│  
│Contingut d'aigua en    │     │     │     │     │      │     │     │     │ 
│volum (NLT 137)         │<=43%│<=37%│<=32%│<=35%│ 

<=45%│<=40%│<=40%│<=50%│ 
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────

│─────│─────│─────│  
│Betum asfàltic          │     │     │     │     │      │     │     │     │ 

│residual (NLT 139)      │>=57%│>=63%│>=67%│>=59%│>=55% 
│>=60%│>=60%│>=40%│ 

│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────
│─────│─────│─────│  

│Fluidificant per        │     │     │     │     │      │     │     │     │ 
│destil·lació en volum   │     │     │     │     │      │     │     │ 5<=F│  

│(NLT 139)               │<=5% │<=5% │<=2% │<=12%│ <=8% │<=1% │ 0%  │<=15%│  
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────

│─────│─────│─────│  
│Sedimentació a 7 dies   │     │     │     │     │      │     │     │     │ 

│(NLT 140)               │<=5% │<=5% │<=5% │<=5% │<=5%  │<=10%│<=10%│<=10%│ 
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────

│─────│─────│─────│  
│Assaig amb el residu    │     │     │     │     │      │     │     │     │ 
│de destil·lació:        │     │     │     │     │      │     │     │     │ 

│-Penetració (25ºC, 100g,│13<= │13<= │13<= │130<=│130<= │13<= │10<= │20<= │ 
│5s, NLT 124), P(mm)     │P<=20│P<=  │P<=20│P<=  │ P<=  │P<=20│P<=15│P<=30│ 
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────

│─────│─────│─────│  
│-Penetració (25ºC, 100g,│6<=P │6<=P │6<=P │     │6<=P  │6<=P │5<=P │     │ 
│5s, NLT 124), P(mm)(*)  │<=10 │<=10 │<=10 │     │ <=10 │<=10 │ <=9 │     │ 

└──────────────────────────────────────────────────────
───────────────────┘  

  (*) En aquestes emulsions amb residus de destil·lació més durs es designen amb el 
tipus corresponent seguit de la lletra D.  
En el tipus ECL-2: Assaig de barreja de ciment (NLT 144) <= 2%. En cas de no complir 
amb aquesta especificació , podran ser acceptades per la DF prèvia comprovació de la 
seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 
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En el tipus ECL-2-m (emulsió modificada amb polímers). Assaigs sobre el residu de 
destil·lació: 
- Punt de reblaniment anella i bola (NLT-125):  >= 45 cm 
- Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126):  >= 10 cm 
- Recuperació elàstica (NLT-329):  >= 12 
 
BETUM ASFÀLTIC I MODIFICAT: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua , de 
manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin 
seques o humides. 
BETUM ASFÀLTIC: 
Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 
Solubilitat (NLT 130):  >= 99,5% 
Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2% 
Contingut d’asfaltens (NLT 131):  >= 15% 
Contingut de parafines (NFT 66-015):  < 4,5% 
Les caracterí stiques següents han de complir els valors especificats a la taula 211.1 de 
l’article 211 de la norma PG3/75 MOD 3: 
- En el betum original: 
     - Penetració (25ºC, 100g, 5s) (UNE-EN 1426) 
     - Punt de reblaniment. Anella i bola (UNE-EN 1427) 
     - Punt de fragilitat de Fraass (UNE 12593) 
     - Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) 
     - Punt d’inflamació, vas obert (NLT 127) 
     - Densitat relativa a 25ºC (NLT 122) 
- En el residu de pel·lícula fina: 
     - Variació de massa (NLT 185) 
     - Penetració a 25ºC (NLT 124) 
     - Variació del punt de reblaniment, anella i bola (NLT 125)  
      - Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) 
 
BETUM MODIFICAT:  
Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2% 
Les caracterí stiques següents han de complir els valors especificats a la taula 215.1 de 
l’article 215 de la norma PG3/75 MOD 3: 
- En el betum original: 
     - Penetració (25ºC, 100g, 5s) (UNE-EN 1426) 
     - Punt de reblaniment. Anella i bola (UNE-EN 1427) 
     - Punt de fragilitat de Fraass (UNE 12593) 
     - Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) 
     - Consistència (flotador a 60ºC) (NLT 183) 
     - Estabilitat a l’emmagatzematge: 
          - Dif. Punt reblaniment (UNE-EN 13399) 
          - Dif. Penetració 
     - Recuperació elàstica (UNE-EN 13398) 
     - Punt d’inflamació, vas obert (NLT 127) 
     - Densitat relativa a 25ºC (NLT 122) 
- En el residu de pel·lícula fina: 
     - Variació de massa (NLT 185) 
     - Penetració a 25ºC (NLT 124) 
     - Variació del punt de reblaniment, anella i bola (NLT 125) 
     - Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126) 
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BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No ha de tenir símptomes de coagulació. 
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100. 
Característiques físiques del betum fluidificat: 
- Punt d'inflamació (NLT 136):  >=38ºC 
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133):  75>=V>=150 
- Destilació (NLT 134): 
     225ºC <=25% 
     260ºC 40%<=D<=70% 
     316ºC 75%<=R<=93% 
Residus de la destilació a 360ºC:  50%<=R<=60% 
Contingut d'aigua en volum:  <=0,2% 
 Assaigs sobre el residu de destilació: 
 - Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm 
 - Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 
 
BETUM FLUXAT: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No han de tenir símptomes de coagulació. 
Punt d'inflamació v/a (NLT 136):  >= 60°C 
Fenols en volum (NLT 190):  <= 1,5% 
Naftalina en volum (NLT 191):  <= 2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm 
Característiques físiques del betum fluxat: 
┌──────────────────────────────────────────────────────

───────┐ 
│       Característiques        │        Tipus betum          │ 

│                               │─────────────────────────────│ 
│                               │   FX 175     │   FX 350     │ 

│───────────────────────────────│──────────────│───────
───────│ 

│Viscositat STV a 40°C          │              │              │ 
│(orifici 10 mm) (NLT 187)      │150<=V<=200s  │300<=V<=400s  │ 

│───────────────────────────────│──────────────│───────
───────│ 

│Destilació (% del volum total  │              │              │ 
│destilat fins a 360°C)         │              │              │ 

│              a 190°C          │    <= 3%     │    <= 2%     │ 
│              a 225°C          │    <= 10%    │    <= 10%    │ 
│              a 316°C          │    <= 75%    │    <= 75%    │ 

│───────────────────────────────│──────────────│───────
───────│ 

│Residu de la destilació        │              │              │ 
│a 360°C (NLT 134)              │    >= 90%    │    >= 92%    │ 

└──────────────────────────────────────────────────────
───────┘ 

QUITRÀ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
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No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123):  <= 0,5% 
Índex d'escuma (NLT 193):  <= 8 
Característiques físiques del quitrà: 
┌──────────────────────────────────────────────────────

──────────────────┐ 
│Característiques  │                 Tipus de quitrà                     │ 

│                  
│─────────────────────────────────────────────────────│ 

│                  │  AQ 38   │ AQ 46   │  BQ 30   │  BQ 58   │ BQ 62    │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│────

──────│──────────│ 
│Equiviscositat    │          │         │          │          │          │ 
│(NLT 188)         │          │         │          │          │          │ 

│(amb una toleràn- │          │         │          │          │          │ 
│cia d'1,5°C)      │   38°C   │  46°C   │  30°C    │  58°C    │  62°C    │ 

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│────
──────│──────────│ 

│Densitat relativa │  1,10<=  │ 1,11<=  │ 1,10<=   │ 1,13<=   │ 1,13<=   │ 
│(DR) 25°C/25°C    │  DR      │ DR      │ DR       │ DR       │ DR       │ 

│(NLT 122)         │  <=1,25  │ <=1,25  │ <=1,24   │ <=1,27   │ <=1,27   │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│────

──────│──────────│ 
│Destilació en     │          │         │          │          │          │ 
│massa (DT)        │          │         │          │          │          │ 

│a) fins a 200°C   │ <= 0,5%  │ <= 0,5% │ <= 0,5%  │ <= 0,5%  │ <= 0,5%  │ 
│b) 200°C - 270°C  │3<=DT<=10%│2<=DT<=7%│4<=DT<=11%│  <= 3%   │ <= 2%    │ 

│c) 270°C - 300°C  │4<=DT<=9% │2<=DT<=7%│4<=DT<=9% │1<=DT<=6% 
│1<=DT<=5% │ 

│   b i c          │ <= 16%   │ <= 12%  │ <= 16%   │ <= 8%    │ <= 7%    │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│────

──────│──────────│ 
│Punt de reblani-  │          │         │          │          │          │ 

│ment (A i B) del  │  35<=    │  35<=   │  35<=    │          │          │ 
│residu de desti-  │  PR      │  PR     │  PR      │ <= 56°C  │ <= 56°C  │ 
│lació (NLT 125)   │  <=53°C  │  <=55°C │  <=46°C  │          │          │ 

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│────
──────│──────────│ 

│Fenols en volum   │          │         │          │          │          │ 
│(NLT 190)         │  >= 3%   │ >= 2,5% │ >= 3%    │ >= 2%    │ >= 2%    │ 

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│────
──────│──────────│ 

│Naftalina en massa│          │         │          │          │          │ 
│(NLT 191)         │  >= 4%   │  >= 3%  │ >= 4%    │>= 2,5%   │ >= 2,5%  │ 

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│────
──────│──────────│ 

│Insoluble en toluè│          │         │          │          │          │ 
│(en massa)        │          │         │          │          │          │ 

│(NLT 192)         │  >= 24%  │ >= 25%  │ >= 23%   │ >= 28%   │ >= 28%   │ 
└──────────────────────────────────────────────────────

──────────────────┘ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El sistema de transport i les instal·lacions d’ emmagatzematge han de tenir l’aprovació 
de la DF que comprovarà els sistemes de transport i càrrega i les condicions d’em 
magatzematge per tal que no pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne 
l’aprovació corresponent, es suspendrà l’utilització del contingut del tanc fins a la 
comprovació de les característiques que es cregui oportunes d’entre les indicades a la 
normativa vigent o al plec. 
 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES I CATIÒNIQUES: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar 
constituïts per una virolla d’ una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han 
de ser hermètics i no es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. 
Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres 
lí quids hauran d’estar completament netes abans de la càrrega. Les cisternes 
disposaran d’un element adequat per a prendre mostres. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la 
calor, les gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El 
subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a 
prendre mostres. 
 
BETUMS ASFÀLTICS: 
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de 
control de la temperatura situats a llocs visibles. 
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs 
de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament.  
 
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O  
QUITRÀ: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar 
constituits per una virolla d’una sola peç a, no han de tenir desperfectes ni fugues i han 
de ser hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i 
els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans 
s'ha de trans portar en cisternes calefactades i provistes de termòmetres de control de 
la temperatura situats en llocs visibles. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la 
calor, les gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el 
risc que la temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt d’inflamació del 
producte, s’extremarà la vigilància d’aquestes condicions. El  subministrat a granel en 
tancs aïllats, amb ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. 
Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats. 
 
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 de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados 
preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75). 
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* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN BETUMS 
ASFÀLTICS I MODIFICATS: 
 
Si el fabricant disposa de  certificat  acreditatiu de compliment de les especificacions i/o 
document acreditatiu de homologació de la marca o segell de qualitat i ho fa constar a 
l’albarà no requerirà presentar el certificat de garantia de qualitat. 
A la recepció de cada partida s’exigirà l’albarà, un full de característiques i un certificat 
de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s’especifiqui el tipus i 
denominació  del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el 
plec de condicions. 
L’albarà ha de contenir al menys el següent: 
- Nom i adreça del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial i tipus d’emulsió bituminosa o betum 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
- Si fos el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions i/o document 
acreditatiu de homologació de la marca o segell de qualitat. 
El full de característiques contindrà  al menys el següent: 
- Referència del albarà 
- Denominació de l’emulsió modificada, si és el cas. 
- Denominació comercial i tipus d’emulsió bituminosa o betum 
- Valors dels assajos següents: 
     - En betum asfàltic: 
          - Penetració (NLT 124) 
          - Índex de penetració (NLT 181) 
          - Punt de fragilitat de Fraass (NLT 182) 
    - En betum fluïdificant: 
          - Punt d’inflamació en vas obert (NLT 136) 
          - Viscositat Saybolt Furol (NLT 133) 
          - Destil·lació (NLT 134) 
          - Penetració del residu de destil·lació (NLT 124) 
    - En betum fluxat: 
          - Punt d’inflamació en vas obert (NLT 136) 
          - Viscositat STV (NLT 187) 
          - Destil·lació (NLT 134) 
          - Penetració del residu de destil·lació (NLT 124) 
     - En betum modificat amb polímers: 
          - Penetració (NLT 124) 
          - Punt de reblaniment (anella i bola) (NLT 125) 
          - Recuperació elàstica (NLT 329) 
     - En emulsió bituminosa: 
          - Càrrega de partícules (NLT 194) 
          - Viscositat Saybolt Furol (NLT 138) 
          - Contingut d’aigua (NLT 137) 
          - Tamisat (NLT 142) 
     - En emulsió bituminosa modificada amb polímers: 
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          - Residu d’evaporació (NLT 147) 
          - Penetració (NLT 124) 
          - Punt de reblaniment (NLT 125) 
          - Recuperació elàstica (NLT 329) 
El Director d’obres podrà exigir, a més, les següents dades: 
- En tot tipus de betums: 
     - Corba de pes específic en funció de la temperatura 
     - Temperatura màxima de calentament 
     - Els valors de la resta de característiques de les taules 211.1, 212.1, 214.1 o 215.1, 
segons el cas, que hauran de ser aportats en un plaç no superior a 7 dies. 
- En emulsió bituminosa: Els valors de la resta de característiques de la taula 213.1, que 
hauran de ser aportats en un plaç no superior a 10 dies. 
- En emulsió bituminosa modificada amb polímers: Els valors de la resta de 
característiques de la taula 216.1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge  per part de 
la DF. 
- Recepció de l’albarà , el full de característiques i certificat de qualitat del material. 
 
 OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A 
TRACTAMENTS SUPERFICIALS I BEURADES: 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada 
subministrament de material rebut, i cada 40 t si arriba més material, es demanaran al 
contractista els resultats dels següents assaigs: 
- Càrrega de partícules (NLT 194). 
- Residu per destil·lació (NLT 139). 
- Contingut d’aigua (NLT 137). 
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT 124 ). 
- Residu per evaporació (NLT 147) 
- Índex de penetració del residu (NLT 181) 
Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost 
d’autocontrol. 
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d’interpretació, la DF 
pot determinar l’execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les 
condicions exigides en el plec. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- El control de cada fracció d’àrid i la dotació mitja de l’emulsió bituminosa s’ ha de 
realitzar segons l’indicat al plec del material corresponent. 
- L’acceptació de la fórmula de treball va lligada al comportament del tractament en el 
tram de prova.  
- Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Inspecció de les condicions d’emmagatzematge 
- El control de la granulometria dels àrids i la dotació  de lligant es realitza dins del 
control d’execució. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS 
D’IMPRIMACIÓ I CURAT: 
Si amb el producte s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 
obligatò ries i/o document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu 
de qualitat del producte, els criteris descrits a continuació per realitzar la recepció de les 
cisternes i bidons no serà d’aplicació obligatòria. 
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Es considerarà com a lot la quantitat de 30T o fracció diària, excepte en cas d’ 
emulsions emprades en regs de adherència, imprimació i curat, en els que es 
considerarà com a lot la fracció setmanal. 
De cada lot s’ extrauran dues mostres de al menys dos kilograms segons la NLT 121, a 
la sortida del tanc de magatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assaigs: 
- Càrrega de partícules (NLT 194). 
 - Viscositat Sybolt Furol (NLT 138). 
- Contingut d’aigua (NLT 137). 
- Tamisatge (NLT 142) 
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT 124 ). 
Un cop al mes i un mínim de tres cops, durant l’execució  de la obra, per cada tipus i 
composició de emulsió bituminosa, es realitzaran els assaigs necessaris per a la 
comprovació de les característiques. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS: 
Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o 
document acreditatitu, el control de recepció de les cisternes no serà obligatori. 
Amb independència de la presentació  del certificat esmentat, per a cada 250 t de 
material o quan es canviï la procedència, es demanaran al contractista els resultats de 
la totalitat dels assaigs següents: 
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426) 
 - Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427) 
- Recuperació elà stica (UNE-EN 13398) 
Un cop al mes i mí nim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada tipus i 
composició diferent de betum asfàltic s’exigiran els resultats següents segons la taula 
215.1 de l’article 215 de la norma PG 3/75 MOD 3: 
- Sobre el betum original: 
     - Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593) 
     - Ductilitat a 25°C (NLT 126) 
     - Consistència (flotador a 60ºC) (NLT 183) 
     - Estabilitat a l’emmagatzematge (UNE-EN 13399): 
          - Diferència punt de reblaniment 
          - Diferència penetració 
     - Contingut d’aigua, en volum (NLT 123)   
     - Punt d’inflamació (NLT 127) 
     - Densitat relativa a 25°C (NLT 122)  
- Sobre el residu de pel·lícula fina: 
     - Variació de massa (NLT 185)  
     - Penetració a 25°C (NLT 124)  
     - Variació del punt de reblaniment, anella-bola (NLT 125) 
     - Ductilitat a 25°C (NLT 126) 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS: 
Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o 
document acreditatitu, el control de recepció de les cisternes no serà obligatori. 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, cada 250t es demanaran 
al contractista la realització ineludible dels següents assaigs: 
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426) 
- Índex de penetració del residu (NLT 181) 
- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593)  
Un cop al mes i mí nim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada tipus i 
composició diferent de betum asfàltic s’exigiran els resultats següents segons la taula 
211.1 de l’article 211 de la norma PG 3/75 MOD 3: 
- Sobre el betum original: 
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     - Ductilitat a 25°C (NLT 126) 
     - Contingut d’aigua, en volum (NLT 123)   
     - Densitat relativa a 25°C (NLT 122)  
     - Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427) 
     - Contingut d’asfaltens (NLT 131) 
      - Contingut de parafines (UNE-EN 12606-1, UNE-EN 12606-2) 
- Sobre el residu de pel·lícula fina: 
     - Variació de massa (NLT 185)  
     - Penetració a 25°C (NLT 124)  
     - Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT 125)   
     - Ductilitat a 25°C (NLT 126) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
A la recepció de l’ obra de cada partida es realitzarà un mínim de 2 preses de mostra 
segons la norma NLT 121. 
Si procedeix, en el cas d’emulsions bituminoses per al reg d’imprimació i/o en el cas de 
reg de curat, de cada procedència de l’àrid es prendran dues mostres segons la UNE-
EN 932-1, i de cada una caldrà determina l’ equivalent de sorra segons la UNE-EN 933-
8. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A 
BEURADES: 
En cas de ser necessari, la presa de mostres del àrids acopiats es realitzarà segons la 
norma NLT 148. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN  
EMULSIONS BITUMINOSES: 
El Director d’Obres indicarà les mesures a adoptar en el cas de que la emulsió 
bituminosa no compleixi alguna de les especificacions establertes en les taules 213.1 o 
213.2 del article 213 del PG 3/75 MOD 3. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN 
EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES: 
Només s’aprovarà la fó rmula de treball si es compleixen la totalitat de les 
especificacions fixades en el plec de condicions. 
S’haurà d’aprovar una nova fórmula de treball en el cas que variï la procedè ncia algun 
dels components. 
S’han de repetir els assaigs d’identificació dels materials components (veure àmb its 
corresponents) en el cas d’observar deficiències en el subministrament. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN 
BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS: 
La interpretació del resultat de l’assaig de penetració seguirà els següents criteris 
Per a cada tipus de betum es defineixen 2 intervals d’acceptació: 
- Interval menor (límit inferior/superior:  x - 3 / X - 3 
- Interval patró (límit inferior/superior):  x / X 
- Si la penetració obtinguda segons NLT-124 esta compresa en l’interval menor s’ 
acceptarà la partida de betum corresponent. 
- Si no compleix aquesta condició, es realitzaran tres assaigs mé s amb la mateixa 
mostra i es calcularà el valor mig sencer més pròxim de les penetracions obtingudes. 
S’acceptarà la partida de betum sempre que aquest valor mig estigui dins de l’interval 
patró. 
No s’acceptarà la partida de betum que incompleixi alguna de les condicions indicades. 
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B07 - MORTERS DE COMPRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B071UC01,B0718U00,B071U003. 
 
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 
al 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 orgà nics 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 cà 
rregues 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 caracterí stiques 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 (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (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 (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h) 
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- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fonamentals : 
- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fonamentals : 
- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (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 inorgà nics, 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. 
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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 per el 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 per el 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 (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 segon s 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. 
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UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y 
especificaciones. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de 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 RAJOLES CERÀMIQUES: 
El subministrador ha d’aportar 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 conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  
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 d’aportar 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 conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
 - 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 conformitat del fabricant  
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 
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- 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 la 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. 
 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A142U0. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
 - Filferro d'acer galvanitzat 
 - Filferro d'acer plastificat 
 - Filferro recuit 
 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, 
grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 
superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions 
de les taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
 Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
 Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
 
 FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-
732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les 
especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
 Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
 Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les 
dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
 - Identificació del producte 
 - Diàmetre i llargària dels rotlles 
 Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y 
tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. 
Designación de calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas 
de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
 
B0A3 - CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A3UC10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
 - Claus d'impacte 
 - Claus d'acer 
 - Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
 - Tatxes d'acer 
 Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-
033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
 Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2U002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Acer per a armadures passives d’elements de formigó: 
 S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat 
certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure 
Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 
fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 
qualsevol altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures 
bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Les  barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues 
han d’estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  especificats a la taula 6 de la UNE-EN 
10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
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 - Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 
de la UNE-EN 10080. 
- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 
10080, en relació  amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No 
s’ha d’apreciar trencaments o fissures  
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 
15630-1): No s’ha  d’apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 

+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del 
Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 
15630-1. 
 
BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de l’apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.d de la EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de la EHE-08 
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+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 

- Diàmetre nominal:  S’han d’ajustar a la sèrie següent (mm):   6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 
– 20 – 25 – 32 i 40 mm 
S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d’armadura muntada o 
elaborada amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 
15630-1. 
 
 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 
per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en 
gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per 
a la fabricació d’elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en 
gelosia. 
Els dià metres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
- Característiques mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 
15630-1. 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, 
longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí  
perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura 
elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l’obra. 
 La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la 
barreja d’ambdós. 
Els components d’un panell poden ser  elements simples o aparellats. 
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
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- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació 
entre elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables 
segons siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 
cas: 
- Cà rrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles 
simples o de un dels elements aparellats, en malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx 
(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de 
l’armadura més gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures 
aparellades) 
 - Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'ú ltima barra 
longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 
15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge 
en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para 
armaduras de hormigón armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra 
que identifica la classe tècnica (segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-
EN 10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a 
mínim, ha de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-
08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d’entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
 El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s’ha d’incloure la informació següent: 
- Data d’emissió del certificat 
- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l’assaig de doblegat simple 
- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les 
característiques d’adherència mitjançant l’assaig de la biga 
     - Marca comercial de l’acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més: 
- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 
article 32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació. 
- Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 
verificació  documental de que els valors declarats en els documents del marcatge 
permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a 
l’article 32 de la EHE-08. 
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l’elaboració 
d’armadures per a formigó  armat, hauran de ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 
10080. La demostració d’aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ annex 19 
de la EHE-08 
     - La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció  de la 
quantitat d’acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t:  
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran 
els següents assaigs: 
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               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus 
d’acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l’allargament de 
ruptura, i l’allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques 
del cas anterior. 
            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada 
subministrament. A més, facilitarà una cò pia del certificat del control de producció del 
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En 
aquest cas, s’efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjanç ant la 
determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant 
com a mínim 5 assaigs. 
            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser acceptada:  
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a 
mínim 15 barres. Par a cada lot, s’assajaran 2 provetes sobre les que es faran els 
següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 
l’allargament de ruptura 
     - En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es podrà  
demostrar mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any 
d’antiguitat, que compleixin amb l’article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 
     - En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer es 
podrà demostrar mitjançant la presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un 
any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 32º , i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions  experimentals de les armadures elaborades durant el 
subministrament o la seva fabricació en obra: 
  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de 
les caracterí stiques mecàniques, les d’adherència, i les de les seves dimensions 
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
  En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir 
la realització de les comprovacions experimentals. 
  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l’obra, hauran de ser subministrades 
en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte 
  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació  de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a 
tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si 
l’ acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
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realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s’hagin utilitzat 
processos de redreçat, es podrà eximir la realització d’aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres mé s representatius del procés de 
soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits 
de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes 
dels diàmetres més grans. Si l’acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
- Comprovació  de la conformitat de les característiques d’adherència:  
  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del 
lot d’acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que 
l’acer disposi  d’ un certificat de les característiques d’adherència segons l’annex C de la 
UNE EN 10080, només caldrà determinar la altura de la corruga. 
- Comprovació  de la conformitat de les característiques geomètriques:  
  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d’acer entre el indicat en el 
projecte i la fulla de subministrament. A mé s es revisarà que l’alineació dels seus 
elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin 
desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de 
doblat i les desviacions geomè triques respecte a les formes d’especejament del 
projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a 
l’annex 11 de la EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
  Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF haurà 
de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d’ un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l’elaboració de l’armat es fa a obra, la DF 
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control 
d’execució intens. 
  A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions 
experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d’acord 
amb 7.2 de la UNE 36832.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la norma 
UNE 36-092 i a la EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el 
formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de 
la posta en servei en el cas de que disposi de l’ esmentada marca de qualitat de 
producte. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
S’acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecà niques 
de l’armadura presentin resultats conformes als marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). 
En el cas d’altres processos, s’acceptarà el lot quan els assaigs de tracció  i doblat 
compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres 
del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d’alguna especificació, es 
rebutjaria el lot. 
En el cas de l’acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d’adherè ncia, 
s’acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l’art. 32.2 de la EHE-
08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a 
donar un incompliment d’ alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d’oxidació  excessiu que pugui 
afectar a les seves condicions d’adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan 
mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la 
barra proveta superior al 1%. S’ haurà de comprovar que un cop eliminat l’òxid, l’altura 
de la corruga compleix amb els límits establerts a l’art. 32.2 de la EHE-08. 
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En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es 
rebutjarà l’armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si 
les comprovacions resulten satisfactòries, s’acceptarà la remesa, prèvia substitució de 
l’ar madura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 
paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
 - Gruix: 

┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Classe  │    Gruix nominal (mm)       │ 

│          │─────────────────────────────│ 
│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 

│          │─────────────────────────────│ 
│          │      Tolerància (mm)        │ 

│────────────────────────────────────────│ 
│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 
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│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 

└────────────────────────────────────────┘ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 - Torsió:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D6 - PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D629AU. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
 - Puntal metàl·lic telescòpic 
 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i 
paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
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- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
 - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 
 PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a 
poder-lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
┌──────────────────────────────────────────────────────

────────┐ 
│                │         Llargària del puntal                │ 

│Alçària 
muntatge│─────────────────────────────────────────────│  

│                │  3 m  │  3,5 m  │  4 m  │  4,5 m  │   5 m   │ 
│────────────────│───────│─────────│───────│─────────│──

───────│ 
│        2 m     │ 1,8 T │  1,8 T  │ 2,5 T │    -    │    -    │ 
│      2,5 m     │ 1,4 T │  1,4 T  │ 2,0 T │    -    │    -    │ 
│        3 m     │   1 T │    1 T  │ 1,6 T │    -    │    -    │ 

│      3,5 m     │   -   │  0,9 T  │ 1,4 T │  1,43 T │  1,43 T │ 
│      4,0 m     │   -   │    -    │ 1,1 T │  1,2  T │  1,2  T │ 
│      4,5 m     │   -   │    -    │   -   │  0,87 T │  0,87 T │ 
│        5 m     │   -   │    -    │   -   │    -    │  0,69 T │ 

└──────────────────────────────────────────────────────
────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D7 - TAULERS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D7UC02,B0D7UC11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
 - Tauler aglomerat de fusta 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
 - Gruix:  ± 0,3 mm 
 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Angles:  ± 1° 
 TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 
paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i 
premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2 
Humitat del tauler (UNE 56710):   >= 7%, <= 10% 
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Inflament en: 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6% 
 Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D8 - PLAFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D8U001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per 
a evitar deformacions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de 
connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 
previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva 
planor ni la seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua 
apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el 
terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000,B0DZU005. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 
espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva 
capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència  del 
procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels 
mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o 
desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès  per una entitat de control, conforme els 
panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
 Gruix:  >= 0,7 mm 
 Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
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 Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
 DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix 
diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti 
d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d’alterar les propietats del formigó amb què  estigui en contacte, ni les armadures 
o l’encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 
S’ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i 
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per 
a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han 
de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva 
planor ni la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
 - Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
 BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa 
d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el 
terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B4P - MATERIALS PREFABRICATS PER A ESTRUCTURES 
B4PA - JÀSSERES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4PA1U0C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element prefabricat autoresistent de formigó precomprimit amb les armadures actives 
preteses i passives, apte per a resistir les sol·licitacions de cà lcul i els esforços de 
muntatge. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els elements prefabricats han d’anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del 
fabricant, la identificació del lloc de producció, el número de identificació de la unitat 
(quan sigui necessari), la data de fabricació , el pes de la unitat (si és >800kg) i 
informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent 
informació: nom del fabricant, direcció del fabricant, identificació del producte, nú mero 
de la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui 
necessari). 
El producte ha d’anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d’incloure 
informació  detallada dels elements pel que fa referència a dades geomètriques i 
propietats complementàries dels materials, incloent les dades de construcció tals com 
les dimensions, les toleràncies, la disposició de l’ armat, el recobriment del formigó, les 
característiques superficials (quan sigui necessari), les condicions de recolzament 
transitòries i finals esperades i les condicions d’elevació  
Les peces han de tenir concedida i vigent l’autorització d’ús de l’autoritat competent. 
D’aquesta autorització s’han de facilitar a la DF les fitxes corresponents. 
El fabricant ha de garantir documentalment les característiques exigides a les 
especificacions del projecte. 
El fabricant ha de garantir que els elements que subministra compleixen les 
característiques corresponents a la designació segons l’autorització  d’ús. 
Només s’han d’utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada. 
Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó)  es descriuen en 
UNE-EN 13369 punt 4.1. 
La forma i dimensions de les peces així com la resistència del formigó  i de les seves 
armadures passives (si és el cas) i la seva disposició dins la peça, han de ser les 
especificades en la DT. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació  de les peces han de complir les condicions 
fixades en la instrucció EHE-08 i UNE-EN 13369. 
La resistència del formigó ha d’esser igual o su perior a C25/30 pels prefabricats armats 
i C30/37 pels prefabricats pretesats. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma 
EHE-08, en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE-
08) en funció de les classes d'exposició. 
Ha de correspondre a les especificacions de la DT, pel que fa a dimensions, geometria, 
resistència a compressió i a flexió. 
 El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-08. Ha 
de ser del tipus pòrtland o putzolànic d’una classe no inferior a la 32,5. 
No s’ha d’utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedè ncia diferent. L’ús 
de ciment d’altres tipus requereix una justificació especial. 
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No s’han d’utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigü es que produeixin 
eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d’adormiment i d’enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir d’ adequada 
resistència i durabilitat del formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s’ han de 
descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l’obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que 
tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, 
sulfurs o sulfits. Les armadures actives de la biga han d'estar formades per filferros, 
barres, torçals, cordons o cables d'acer de resistè ncia alta i han de complir amb el que 
s'especifica a l'art. 34 de la norma EHE-08. 
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió  ha 
d'estar feta amb filferros corrugats, que compleixin les exigències de la EHE-08, 
art.31.1. 
Un cop comprovat l’aspecte superficial de l’ element, aquest ha de tenir unes 
característiques uniformes i no s’admet la presència de rebaves, la discontinuïtat en el 
formigonat, ni les superfí cies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les arestes 
escantonades, les armadures visibles ni d’altres defectes que perjudiquin el seu 
comportament a l’obra o el seu aspecte exterior. 
El formigó no ha de tenir defectes de vibrat 
Fissuració:  Sense fissures visibles 
 Toleràncies: 
Les toleràncies geomètriques de fabricació queden grafiades en la UNE-EN 13225 punt 
4.3.1 
Contrafletxa: ±L/700 per elements armats i en cas d’elements pretesats poden adoptar-
se 1,5 vegades aquest valor 
 Planor (sempre que el Plec de Condicions Particular no especifiqui altres toleràncies):  
- Superfícies vistes: <= 5 mm/2 m 
- Superfícies ocultes: <= 20 mm/ 2 m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de 
suport i recolzament han de ser els especificats en la DT  
Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de 
rebre cops ni estar sotmeses a càrregues imprevistes. 
 
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 13225:2005 Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales 
lineales. 
UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 
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: 
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El subministrador ha d’aportar 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 estructural:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
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 identificador de l’organisme de certificació; 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant; 
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge; 
- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat; 
- Descripció del producte, nom genèric i ús previst; 
- Informació de les característiques essencials: 
   - Resistència a compressió del formigó  
   - Resistència última a tracció i límit elàstic (de l’acer)  
   - Resistència mecànica (per càlcul) 
   - Resistència al foc (per a la capacitat portant) 
   - Detalls constructius (propietats geomètriques i documentació tècnica) 
   - Durabilitat  
Per aquest producte es poden realitzar tipus d’ etiquetes diferents on es detalla d’una 
manera o altre la informació sobre les característiques essencials segons estigui en la 
informació tècnica, en la documentació tècnica o en les especificacions de disseny , d’ 
acord amb la UNE-EN corresponent del producte. 
Sobre el producte es pot col· locar etiqueta simplificada on apareixeran les dades 
següents: 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant; 
- Número identificador de la unitat  
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge; 
- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat; 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 
En cada subministrament d’elements resistents que arribi a l’obra s’ha de verificar com a 
mínim: 
- Que les marques d’identificació sobre l’element resistent (fabricant, tipus d’element, 
data fabricació i dades geomètriques) coincideixen amb les dades del full de 
subministrament 
- Que les característiques geomètriques i d’armat estan d’acord amb la fitxa tècnica i 
coincideixen amb les especificades al projecte executiu 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al 
fabricant de les peces, com ara homologació del producte, autorització d’ú s, aplicacions 
realitzades, etc. 
- Controls de fabricació: 
     - La  empresa subministradora dels tubs ha d’avisar a la DF, al menys amb una 
setmana d’anticipació de l’inici de la campanya de fabricació, per tal d’ enviar, si 
correspon, un inspector a fàbrica. 
     - L’inspector enviat ha de tenir accé s als registres de control de qualitat on figuren 
les mesures de paràmetres dimensionals o mecànics de l’element corresponent. En el 
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transcurs d’aquesta visita, prèvia al començament de la producció, s’han de realitzar els 
controls següents: 
          - Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de 
fabricació i d’ autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència. 
          - Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial è 
mfasi respecte als documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements 
acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris 
d’acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats. 
          - Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. 
Comprovació de que sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne més. 
          - Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la 
correspondència entre aquesta marca i la identificació de les proves a què  han estat 
sotmesos els materials corresponents i les peces del lot. 
          - Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’ aplicació efectiva dels 
controls. 
          - Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació , condicionament i 
càrrega de les peces. 
     - Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i 
comprovació de la fabricació corresponent a l’obra i dels controls efectuats. 
Controls de recepció a obra: 
      - Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 
          - Marcatge CE per a productes de la construcció com a conseqüència de 
l’aplicació de la Directiva 89/106/CEE. 
          - Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les 
especificacions obligatòries de la Instrucció EHE-08 
          - Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara 
l’entrega de cada lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques 
mecàniques, geomè triques i altres que justifiquin l’adequació del producte a les 
exigències del plec de condicions. 
          - Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o 
imperfeccions, etc. 
          - Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF  i els criteris indicats a 
les normes de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en 
el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a l’obra sense el certificat de 
garantia i identificacions corresponents. 
Els criteris d’acceptació, d’acceptació despré s de reparació, i de rebuig seran 
conformes amb les Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva 
addenda i el Contracte que regula l’execució de les obres. 
 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
B7J1 - MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J1U202. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 

                                                                                     Plec de condicions tècniques particulars     

69 
  

Perfils de materials diversos per a formació de junts de dilatació o de treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfil elastomèric d'ànima plana de 150 a 500 mm d'amplària per a junt de treball 
intern o extern 
- Perfil elastomèric d'ànima plana o circular amb xapa d'acer vulcanitzat par a junt de 
270 a 500 mm d’amplària, per a junt intern de treball o dilatació 
- Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació 
intern 
- Perfil elastomèric d'ànima quadrada de 250 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació 
extern 
- Perfil de PVC d'ànima plana de 150 a 320 mm d'amplària per a junt de treball intern o 
extern 
- Perfil de PVC d'ànima oval o omega de 100 a 500 mm d'amplària per a junt de 
dilatació intern 
- Perfil de PVC d'ànima quadrada de 100 a 350 mm d'amplària per a junt de dilatació 
intern o extern 
- Perfil de PVC en forma d'U de 45-130/20-50 mm per a junt de dilatació amb ranura 
oberta a l'exterior 
- Perfil metàl·lic amb dents per a un recorregut màxim de 50 a 500 mm o sense dents 
per a un recorregut mà xim de 30 a 100 mm, per a junt de dilatació extern 
- Perfil de neoprè armat, amb membrana flexible o rígid, per a un recorregut màxim de 
50 a 380 mm, per a junt de dilatació extern 
- Perfil compressible de cautxú per a un recorregut màxim de 20 a 50 mm, per a junt de 
dilatació extern 
- Perfil d'alumini i junt elastomèric per a un recorregut màxim de 15 mm. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil desplegat ha de tenir un aspecte uniforme i sense fissures, deformacions, forats 
o altres defectes. 
Característiques morfològiques: 
┌──────────────────────────────────────────────────────

────────┐ 
│Material    │Forma                 │ Amplària  │ Gruix        │ 

│del junt    │                      │del perfil │ (mm)         │ 
│            │                      │   (mm)    │              │ 

│────────────│──────────────────────│───────────│──────
────────│ 

│Elastomèric │Ànima circular        │  200-250  │ >= 9         │ 
│            │                      │  300      │ >= 10        │ 
│            │                      │  350-400  │ >= 12        │ 
│            │                      │  500      │ >= 13        │ 

│            
│──────────────────────│───────────│──────────────│ 

│            │Ànima circular amb    │  300-350  │ >= 10        │ 
│            │xapa d'acer           │  400      │ >= 11        │ 
│            │                      │  500      │ >= 12        │ 

│            
│──────────────────────│───────────│──────────────│ 

│            │Ànima quadrada        │  250-500  │ >= 6         │ 
│            

│──────────────────────│───────────│──────────────│ 
│            │Ànima plana per a     │  150-230  │ >= 7         │ 
│            │junt de treball intern│  250-350  │ >= 8         │ 

│            
│──────────────────────│───────────│──────────────│ 

│            │Ànima plana per a     │  250-500  │ >= 6         │ 
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│            │junt de treball extern│           │              │ 
│            

│──────────────────────│───────────│──────────────│ 
│            │Ànima plana amb xapa  │  270      │ >= 7         │ 

│            │d'acer                │  310      │ >= 8         │ 
│────────────│──────────────────────│───────────│──────

────────│ 
│PVC         │Ànima oval            │  100      │ >= 2; 2,5    │ 
│            │                      │  150-190  │ >= 2,5; 3,5  │ 
│            │                      │  240      │ >= 3; 4      │ 

│            │                      │  320-350  │ >= 3,5: 4,5  │ 
│            │                      │  500      │ >= 4; 6      │ 

│            
│──────────────────────│───────────│──────────────│ 

│            │Ànima omega           │  250      │ >= 3; 5      │ 
│            │                      │  350      │ >= 4; 6      │ 

│            
│──────────────────────│───────────│──────────────│ 

│            │Forma d'U             │ 45-60/30  │ >= 4; 4,5    │ 
│            │                      │    50/20  │ >= 3,5; 4    │ 
│            │                      │    60/50  │ >= 4,5; 5    │ 
│            │                      │ 95-130/30 │ >= 5; 6      │ 

│            
│──────────────────────│───────────│──────────────│ 

│            │Ànima plana o qua-    │  150      │ >= 2,5; 3,5  │ 
│            │drada per a junt      │  190      │ >= 2,5; 4    │ 
│            │intern                │  240      │ >= 3; 4      │ 
│            │                      │  320-350  │ >= 3,5; 5    │ 

│            
│──────────────────────│───────────│──────────────│ 

│            │Ànima plana ó qua-    │  190      │ >= 2,5; 3,5  │ 
│            │drada per a junt      │  240-320  │ >= 3; 4      │ 

│            │extern                │  250      │ >= 4; 5      │ 
└──────────────────────────────────────────────────────

────────┘ 
Característiques físiques i mecàniques: 
┌──────────────────────────────────────────────────────

────────────┐  
│Material    │  Resistència    │Allargament fins │    Duresa       │ 
│            │  a la tracció   │ al trencament   │(unitats Shore A)│ 

│            │    (N/mm2)      │                 │                 │ 
│────────────│─────────────────│─────────────────│─────

────────────│ 
│Elastomèric │ >=10            │   >= 380%       │    57-67        │ 
│PVC         │ >=12            │   >= 300%       │  aprox. 70      │ 
│Metàl·lic   │ >=100           │   >= 350%       │    57-67        │ 

│            │(ASTM D-412)     │ (ASTM D-412)    │(ASTM D-2240)    │ 
│Cautxú      │           -     │   >= 250%       │    60-70        │ 
│            │                 │ (ASTM D-412)    │                 │ 

└──────────────────────────────────────────────────────
────────────┘ 

PERFIL ELASTOMÈRIC: 
Perfil de material elastomèric obtingut del cautxú amb materials d'addició i vulcanitzats. 
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En els perfils amb xapa d'acer vulcanitzat, els extrems han de ser dentats per ambdues 
cares i han de portar una perllongació de xapa unida al perfil per vulcanització, perqué 
es puguin utilitzar en junts de dilatació o treball, interns. 
Característiques dimensionals: 
┌──────────────────────────────────────────────────────

────────────┐ 
│ Forma          │ Amplària del perfil │ Amplària del tub central  │ 

│                │       (mm)          │          (mm)             │ 
│────────────────│─────────────────────│───────────────

────────────│ 
│ Ànima circular │ 200 - 400           │ >= 38                     │ 

│                
│─────────────────────│───────────────────────────│ 

│                │ 500                 │ >= 45                     │ 
│                │                     │ >= 42 (perfil amb xapa    │ 

│                │                     │ d'acer)                   │ 
│────────────────│─────────────────────│───────────────

────────────│ 
│ Ànima quadrada │ 250, 350, 500       │ >= 25                     │ 

│                │ 300                 │ >= 30                     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────

────────────┘ 
Resistència a l'esqueixament:  >= 8 N/mm2 
Deformació remanent per tracció:  <= 20% 
 Deformació amb el betum calent:  Nul·la 
Temperatura d'utilització:  Entre -20°C i +60°C 
 PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC: 
En els perfils per a junt de dilatació, el centre del perfil ha de ser buit de secció circular, 
rectangular, oval o omega. 
Els perfils per a junt de treball han de ser de secció rectangular plena. 
En els perfils per a junt de dilatació o treball interns, els extrems han de ser dentats per 
ambdues cares. En els perfils per a junt extern, els extrems han de ser dentats per una 
sola cara i l'altra ha de quedar llisa. 
El perfil de PVC amb forma d'U, ha d'anar dentat per una de les seves cares, perquè es 
pugui utilitzar en junts de dilatació externs. 
Perfil per a junt extern: 
┌──────────────────────────────────────────────────────

───────┐ 
│Material      │Amplària del perfil │Alçària de les nervadures│ 

│              │     (mm)           │          (mm)           │ 
│──────────────│────────────────────│──────────────────

───────│ 
│Elastomèric   │   150-500          │         >= 25           │ 
│PVC           │     190            │         >= 15           │ 
│              │     240            │         >= 17           │ 
│              │     250            │         >= 40           │ 
│              │     320            │         >= 20           │ 

└──────────────────────────────────────────────────────
───────┘ 

PERFIL METÀL·LIC PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN: 
Perfil format per un compost metall/elastòmer vulcanitzat en calent. 
Ha d'estar format per dues parts, una mascle i una altra femella, de formes 
geomètriques compatibles, amb la franquícia necessària per tal de permetre els 
moviments del junt. 
Totes les parts metàl·liques han d'estar protegides contra la corrosió. 
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Ha de portar els forats necessaris per a la seva fixació. 
La forma del perfil ha d'impedir l'acumulació de brutícia. 
Ha de ser resistent a la intempèrie, a l'acció dels olis, greixos, benzina i a la sal utilitzada 
per al desglaç de carreteres. 
En els perfils amb dents, quan el recorregut màxim és de 150 a 500 mm, el perfil mascle 
ha de tenir una superfície antilliscant. 
Característiques dimensionals: 

┌──────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Recorregut màxim  │ Gruix  │Amplària del perfil  │ 

│   (mm)            │ (mm)   │       (cm)          │ 
│                   │        │─────────────────────│ 

│                   │        │ mascle  │ femella   │ 
│───────────────────│────────│─────────│───────────│ 

│ 30 │ sense dents  │>= 22   │ >= 15,5 │ >= 13     │ 
│ 50 │   amb dents  │>= 33   │ >= 26   │ >= 14,5   │ 
│ 50 │ sense dents  │>= 33   │ >= 21   │ >= 15,5   │ 
│ 75 │   amb dents  │>= 39   │ >= 33   │ >= 19     │ 
│ 75 │ sense dents  │>= 39   │ >= 25   │ >= 19     │ 
│100 │   amb dents  │>= 47   │ >= 41   │ >= 25     │ 
│100 │ sense dents  │>= 47   │ >= 29   │ >= 25     │ 
│150 │   amb dents  │>= 50   │ >= 57,5 │ >= 36     │ 
│200 │   amb dents  │>= 50   │ >= 75   │ >= 45     │ 
│250 │   amb dents  │>= 57   │ >= 91   │ >= 56     │ 
│300 │   amb dents  │>= 90   │ >= 92   │ >= 55     │ 
│400 │   amb dents  │>= 90   │ >= 102  │ >= 65     │ 
│500 │   amb dents  │>= 90   │ >= 111  │ >= 75     │ 

└──────────────────────────────────────────────────┘ 
Característiques de l'elastòmer: 
- Resistència a la tracció (ASTM D 412-87):  >= 100 N/mm2  
- Allargament fins al trencament (ASTM D 412-87):  >= 350% 
- Duresa (Unitats Shore A, ASTM D 2240-91):  57 - 67 
- Adherència amb xapa d'acer (ASTM D 4298 ):  Trencament de l'elastòmer 
- Deformació remanent per compressió assaig 24 h a 70°C (ASTM D 395-89): <= 25% 
- Resistència a l'envelliment 72 h a 100°C (ASTM D 573-88 ): 
     - Duresa, variació:  ± 15 
     - Resistència, variació:  ± 15% 
     - Allargament al trencament, variació:  - 40% 
- Resistència als olis, 72 h a 100°C, variació de volum (ASTM D 471-79): <= 10% 
- Resistència a l'ozó (ASTM D 1149-91 ):  No ha de tenir fissures 
Característiques del metall: 
- Límit elàstic de l'acer:  >= 2350 N/mm2 
PERFIL DE NEOPRÈ ARMAT PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN: 
El perfil amb membrana flexible, ha d'estar format per dues bandes de neoprè armades, 
de secció  rectangular plena i unides per una membrana flexible de neoprè. El perfil rígid 
ha d'estar format per una banda (en recorreguts de 90 mm, com a màxim) o tres bandes 
(en recorreguts >= 100 mm) de neoprè armat i una secció metàl·lica  estampida a cada 
banda. 
Cada banda ha de dur una armadura de reforç d'acer, col·locada per capes i íntimament 
lligada al neoprè. 
En el perfil rígid, la secció metàl·lica ha de ser rectangular i contí nua. Ha de dur els 
retalls necessaris per tal de permetre els moviments del junt. 
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la 
intempèrie i als agents atmosfèrics. 
La cara exterior ha de tenir un dibuix antilliscant, que faciliti l’evacuació de l’aigua. 
Ha de disposar d'un sistema d'ancoratge al taulell per mitja de perns. 
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Composició de cada placa en el perfil amb membrana flexible: 
- Cautxú cloroprè:  > 60% 
- Sutge:  > 25% 
- Material auxiliar:  < 15% 
- Cendra:  < 5% 
 PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN: 
Perfil de cautxú de cloroprè, format per dues bandes de secció rectangular plena amb 
els seus extrems units amb membranes flexibles de cautxú de cloroprè. 
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la 
intempèrie i als agents atmosfèrics. 
El perfil de material elastòmers ha d’estar obtingut del cautxú amb materials d’addició i 
vulcanitzats.  Els materials per als junts han d’estar fabricats a partir d’un cautxú 
resistent a l’ozó, i no han de confiar aquesta resistència a una protecció superficial que 
pot ser eliminada per abrasió , rentat o altres procediments. 
Les condicions geomètriques del perfil i les toleràncies corresponents, es definiran a la 
documentació tècnica. 
En la inspecció  visual, les peces no han de presentar porositat, defectes superficials 
importants, ni irregularitats dimensionals, en particular sobre la superfície d’obturació. 
Resistència a tracció (UNE 53510):  >= 12 MPa 
Allargament fins al trencament (UNE 53-510):  >= 250% 
Deformació remanent per compressió, 24 h a 100°C (UNE 53-511):  <= 40% 
 Duresa. IRHD (UNE 53549):  55 - 60 
Envelliment desprès de 72 h a 100°C (UNE 53548): 
- Duresa, variació:  + 12 
- Resistència a la tracció, variació:  - 20% 
- Allargament fins al trencament, variació:  - 25% 
Resistència a l'ozó, 96 h a 40°C (UNE 53558-1 ):  No ha de tenir fissures 
Variació de volum en aigua, 7 dies a temperatura ambient (UNE-ISO 1817):  0  a +5 % 
PERFIL D'ALUMINI I JUNT ELASTOMÈRIC: 
Perfils d'alumini amb elements d'ancoratge dentats, amb junt de material elastomèric 
inserit. 
El junt elastomèric és de goma sintètica i ha de ser resistent al desgast per fricció, als 
olis i betums i a temperatures entre -30°C a +120°C. 
Amplària total del perfil:  65 mm 
 PERFIL ELASTOMÈRIC AMB XAPA D'ACER: 
Adherència amb la xapa d'acer:  Trencadura de l'elastòmer 
 Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma DIN 7865. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC: 
Subministrament: En rotlles. Es poden demanar en formes especials amb unions fetes 
en fàbrica. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i de temperatures superiors a 40°C. 
PERFIL METÀL·LIC: 
Subministrament: Per unitats d'un metre de llargària màxima. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
PERFIL DE NEOPRÈ, CAUTXÚ O ALUMINI: 
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 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PERFIL ELASTOMÈRIC: 
* DIN 7865 (2) 02.82 Láminas elastoméricas para sellar juntas en el hormigón. 
Condiciones del material y ensayos. 
PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ 
* UNE 53628:1988 Elastómeros. Caucho vulcanizado. Juntas de dilatación preformadas 
utilizadas entre bloques de hormigón en autopistas. Especificaciones para los 
materiales. 
PERFIL DE PVC O METÀL·LIC: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS  DE NEOPRÉ O CAUTXÚ: 
- Inspecció visual dels perfils en el moment del subministra i recepció  del corresponent 
certificat de qualitat que garanteixi el compliment de les condicions del plec. 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. 
- Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils (5 determinacions per a 
cada mesura). 
- Per a cada subministrador i tipus de junt es realitzaran els assaigs d’identificació  
previstos en les especificacions en funció de la tipologia del junt. 
En els perfils de cautxú  s’han de realitzar els assaigs següents: 
- Duresa (IRHD) (UNE-ISO 48) 
- Resistència a la tracció (UNE 53510) 
- Allargament fins al trencament (UNE 53510) 
- Deformació remenen per tracció 
- Deformació remenen per compressió (UNE 53511 i UNE-ISO 188) amb determinació 
de: 
     - Variació duresa (IRHD) (UNE-ISO 48) 
     - Variació resistència a tracció (UNE 53510) 
     - Variació allargament (UNE 53510) 
- Resistència a l’ozó (UNE 53558-1)en cas d’ambients agressius 
- Variació de volum en aigua (7 dies, temperatura ambient) (UNE-ISO 1817) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTR ES EN PERFILS DE NEOPRÈ: 
- Les provetes s’obtindran de l’article acabat, segons la norma UNE-ISO 23529. 
- Si les provetes especificades en algun mètode d’assaig particular, no es poden 
preparar a partir d’ articles acabats, es prendran de plaques d’assaig de dimensions 
convenients fabricades a partir del mateix lot de barreges que el utilitzat per a l’article 
acabat, en condicions de vulcanització comparables a les de la producció  industrial. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS DE CAUTXÚ: 
 - Es seguiran les indicacions que, en cada cas, realitzi la DF 
- La presa de mostra es basarà en els criteris de les normes UNE 53628 Elastómeros. 
INTERPRETACIÓ  DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT 
EN PERFILS DE NEOPRÉ O CAUTXÚ:  
- No s’autoritzarà la col·locació del material que no vagi acompanyat del corresponent 
certificat de control de fabricació. 
- En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà 
sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els resultats 
obtinguts compleixin les especificacions. 
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9651U05,B9651U08. 
 
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 diferè ncies 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 mecà niques 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 
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     - 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. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la segü ent 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 d’aportar 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,  
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 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de 
vianants i de vehicles:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents: 
     - 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) 
- P er 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 de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment 
reconeguda a un país de la 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 geomè tric, 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 podra n 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. 
 
 
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES 
B975 - PECES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B975U001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat per anar col· locada junt amb la vorada amb la 
finalitat de facilitar el drenatge superficial i encintar la capa de rodadura de la calçada. 
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 
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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 diferè ncies 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, sempre ha de ser: llargària x amplària i gruix. 
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 mecà niques 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. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la segü ent 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 d’aportar 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 conformitat del fabricant  
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents: 
     - 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) 
- P er 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 de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment 
reconeguda a un país de la 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: 
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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 geomè tric, 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 podra n 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. 
 
 
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E1U001. 
 
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 diferè ncies 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 mecà niques 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 
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          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la 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 
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UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos 
de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha d’aportar 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 conformitat del fabricant  
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 sí mbol 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 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents: 
     - 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 geomè tric, 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 mé s procedents 
del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat. 
 
 
B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F1UC10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 
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. 
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La textura i el color no han de presentar diferè ncies 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. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
RAJOLES: 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques 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 la amplària respecte de la 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 
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          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
LLAMBORDINS: 
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del 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):  5 mm 
     - Classe 2 (marcat K):  3 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 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
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 d el producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les 
rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant del foc 
     - Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE- EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el 
cas de llambordins 
- Identificació del producte 
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- 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 per a les lloses 
          - EN 1338 per als llambordins 
     - El tipus de producte i lluc a que es destina 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d’ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Per als productes destinats a cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori 
El subministrador ha d’aportar 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: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
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 
 
LLAMBORDINS: 
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
RAJOLES: 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos 
de ensayo. 
 
 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H1U120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
S’han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades a l’article 542 del 
PG 3/75, a la versió modificada per la OC 24/2008. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres 
matè ries estranyes. 
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 freqü ent dels materials que se n’extraguessin. 
Els àrids destinats a la fabricació de beurades bituminoses s’hauran de sotmetre a 
l’assaig d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap 
component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
S’ha de presentar el certificat emè s per la pedrera de procedència dels àrids, on es 
facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la 
fabricació de beurades bituminoses. 
Al lloc de procedència s’ha de comprovar la retirada de la capa vegetal (si és el cas) i 
l’explotació racional del front amb l’exclusió de vetes no utilitzables. Així mateix s’ha de 
comprovar l’adequació dels sistemes de trituració i classificació. 
Referent als àrids combinats, inclosa la pols mineral, s’han de complir les segü ents 
especificacions: 
- Equivalent de sorra (UNE EN 933-8):  > 50 (Si no es compleix aquesta condició , el 
valor del blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9) haurà de ser inferior a 10 i, 
simultàniament, l’equivalent de sorra superior a 40.) 
- Granulometria (UNE-EN 933-1): 
     - Per àrids a emprar en mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminó s, 
segons la taula 542.9 de l’apartat 3 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7. 
Toleràncies admissibles respecte de la granulometria de la fó rmula de treball (de la 
massa total dels àrids inclosa la pols mineral): 
- Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% del pes total dels granulats 
- Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% del pes total dels granulats 
- Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% del pes total dels 
granulats 
- Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% del pes total dels granulats 
S’ha de poder utilitzar com a àrid per capes de base i intermitges, incloses les d’ alt 
mòdul, el material procedent del fresat de mescles bituminoses en calent, amb una 
proporció < 10% de la massa total de la mescla, sempre i quan no provinguin de 
mescles que presentin deformacions plàstiques. 
Els àrids s’han de produir o subministrar en fraccions granulomètriques diferenciades, 
que s’han d’ apilar i manejar per separat fins a la seva introducció a les tremuges en 
fred. Cada fracció ha de ser suficientment homogènia i es podrà apilar i manejar sense 
perill de segregació, observant les precaucions que es detallen a continuació: 
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós amb mida mà xima de l’àrid 
de 16 mm i per mescles drenants i discontinues, el nombre mínim de fraccions ha de ser 
de 3; per la resta de les mescles ha de ser de 4. La DF pot exigir un nombre superior  
de fraccions, si ho estima necessari per complir les toleràncies exigides a la 
granulometria de la mescla. 
- Cada fracció de l’àrid s’ha d’ apilar separada de la resta, per evitar 
intercontaminacions. Si els apilaments es disposen sobre el terreny natural, no s’han de 
fer servir els 15 cm inferiors, a no ser que es pavimentin. Els apilaments s’han de 
construir per capes d’espessor no superior a 1,5 m i no per apilaments cònics. Las 
càrregues del material s’han de col·locar adjacents, prenent les mesures oportunes per 
evitar la seva segregació. 
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Quan es detectin anomalies en la producció o subministrament dels àrids, s’han d’ apilar 
per separat fins confirmar la seva acceptació. Aquesta mateixa mesura s’ha d’aplicar 
quan estigui pendent d’autorització el canvi de procedència d’un àrid. 
Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, el Plec de Prescripcions Tè 
cniques Particulars, o en el seu defecte el Director d’Obra, ha de fixar el volum mínim 
d’apilaments abans d’iniciar les obres. Excepte justificació en contrari aquest volum no 
ha de ser  inferior al corresponent a un mes de treball amb la producció prevista. 
Per mescles drenants i discontínues, en el cas d’obres petites, amb volum total d’àrids 
inferior a 5.000 m3, abans de començar la fabricació ha d’haver-se apilat la totalitat dels 
àrids. En un altre cas, el volum a exigir ha de ser el 30% o el corresponent a un mes de 
producció màxima de l’ equip de fabricació. 
S’ha de comprovar l’adhesivitat entre l’à rid i el lligant mitjançant la caracterització de 
l’acció de l’aigua. La resistència conservada a l’assaig de tracció indirecta després 
d’immersió, realitzat a 15 ºC (UNE-EN 12697-12) ha de ser com a mínim: 
- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capes base i intermitja, 80%; 
- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capa de trànsit, 85%; 
- Per mescles discontínues, 90%; 
- Per mescles drenants, 85%. 
GRANULAT GROS: 
El granulat gros es defineix com la part de l’àrid que queda retingut pel tamís 2 mm 
(UNE-EN 933-2). 
Els àrids seran de procedència natural o artificial. 
Cap mida de l’àrid a emprar en capes de trànsit per categories de trànsit pesant T00 i 
T0 s’ ha de poder fabricar per trituració de graves procedents de jaciments granulars ni 
de canteres de naturalesa calcària. 
En mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, per capes de trànsit de les 
categories T1 i T2, i en mescles drenants i discontinues, per categories de trànsit pesant 
T1 a T31, en el cas que s’empri à rid procedent de la trituració de grava natural, la mida 
de les partícules, abans de la seva trituració, ha de ser superior a 6 vegades la mida 
màxima de l’àrid final. 
El contingut d’impureses (Annex C, UNE 146130) ha de ser inferior al 0,5% en massa. 
La proporció de partí cules total i parcialment triturades (UNE-EN 933-5), en % en 
massa, ha de ser segons les taules 542.2a i 543.2a  de l’apartat 2.2.2.3 dels articles 542 
i 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
El coeficient ‘Los Ángeles’ (UNE EN 1097-2), ha de complir l es taules 542.4 i 543.4 de 
l’apartat 2.2.2.5 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
El coeficient de poliment accelerat (UNE EN 1097-8) ha de complir les taules 542.5 i 
543.5 de l’ apartat 2.2.2.6 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
GRANULAT FI: 
El granulat fi es defineix com la part d’à rid que passa pel tamís 2 mm i és retinguda pel 
tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2). 
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en 
part de sorrers naturals. 
Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, la proporció d’àrid fi n o triturat a 
emprar ha de complir els valors següents (% en massa del total d’àrids, inclosa la pols 
mineral): 
- T00 a T2:  0 
- T3, T4 i vorals:  <=10 
Únicament en mescles tipus BBTM A i per categories de trànsit pesant T3, T4 i vorals, 
pot emprar-se sorra natural, no triturada, i en aquest cas, el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, o en el seu defecte el Director d’Obra, ha d’assenyalar la 
proporció mà xima de sorra natural, no triturada, a emprar a la mescla, la qual no ha de 
ser superior al 10% de la massa total de l’à rid combinat i sense que superi el 
percentatge d’àrid fi triturat emprat en la mescla. 
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L’àrid fi ha d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal, margues o d’ altres 
matèries estranyes. 
Els materials que es triturin per obtenir à rid fi han de complir el coeficient de desgast de 
Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) del granulat gros especificat anteriorment. 
Es pot emprar àrid fi d’una altra naturalesa que millori alguna característica, en especial 
l’ adhesivitat, però en qualsevol cas s’ha de procedir d’àrid gros amb coeficient de Los 
Angeles inferior a 25 per capes de trànsit i intermitges i a 30 per capes de base. 
POLS MINERAL O FILLER: 
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació  
en el cas de mescles bituminoses en calent, o per extracció en la central de fabricació 
en el cas de mescles bituminoses per a capes de rodadura; o aportar-se a la mescla per 
separat. 
La proporció de pols mineral d’aportació a utilitzar en mescles bituminoses en calent (% 
en massa de la resta del pols mineral, exclòs l’adherit dels àrids), haurà de complir: 
┌────────────┬─────────────────────────────────────────

────┐  
│   Tipus    │         Categoria de trànsit pesat          │ 

│     de     ├───────┬─────────┬──────┬─────────────┬──────┤ 
│    capa    │  T00  │ T0 i T1 │  T2  │ T3 i vorals │  T4  │ 

├────────────┼───────┴─────────┴──────┼─────────────┼──
────┤ 

│  Rodadura  │          100            │    >=50     │  -   │ 
├────────────┼─────────────────┬──────┴─────────────┼──

────┤ 
│ Intermitja │       100       │         >=50        │  -   │ 

├────────────┼───────┬─────────┴──────┬─────────────┼──
────┤ 

│    Base    │  100  │      >=50      │      -      │      │ 
└────────────┴───────┴────────────────┴─────────────┴──

────┘ 
En el cas de mescles bituminoses per a capes de rodadura, la proporció de pols mineral 
d’aportació  a utilitzar (% en massa de la resta del pols mineral, exclòs l’adherit dels 
àrids), haurà de complir: 
- T00 a T2: 100 
- T3, T4 i vorals: >= 50 
Si la totalitat del pols mineral és d’aportació, el pols mineral adherit als granulats, 
després d’haver passat pels ciclons, en cap cas podrà  superar el 2% de la massa de la 
mescla, ja sigui per a mescles bituminoses en calent com a mescles bituminoses per a 
capes de rodadura. Només si s’assegurés que el pols mineral procedent dels àrids 
compleix les condicions exigides al d’aportació, el Director d’obres podrà modificar la 
proporció mínima d’aquest. 
 La granulometria del pols mineral, tant per a mescla bituminosa en calent com en 
mescles bituminoses per a capes de rodadura, es determinarà segons UNE-EN 933-10. 
El 100% dels resultats d’anàlisis granulomètrics han de quedar dins del fus 
granulomètric general següent: 
┌────────────┬───────────────────────────────────┬─────
──────────────┐ 
│  Obertura  │  Fus granulomètric general per a  │  Ample màxim del  │ 
│    del     │  resultats individuals. Retingut  │  fus restringit   │ 
│ tamís (mm) │       acumulat (% en massa)       │   (% en massa)    │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼─────
──────────────┤ 
│     2      │               100                 │        -          │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼─────
──────────────┤ 
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│   0,125    │             85 a 100              │        10         │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼─────
──────────────┤ 
│   0,063    │             70 a 100              │        10         │ 
└────────────┴───────────────────────────────────┴─────
──────────────┘ 
Addicionalment, el 90% dels resultats d’anàlisis granulomètrics basats en els últims 20 
valors obtinguts, han de quedar inclosos dins d’ un fus granulomètric més estret, amb 
una amplada màxima en els tamisos corresponents a 0,125 i 0,063 mm no superi el 
10%. 
Densitat aparent del pols mineral (UNE EN 1097-3, annex A) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per 
destilació, oxigenació o "cracking 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua , de 
manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin 
seques o humides. 
MESCLA BITUMINOSA: 
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir 
les prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7.  
La càrrega de cadascuna de les tremuges d’àrids en fred es realitzarà  de forma que el 
seu contingut estigui sempre entre el 50 i el 100% de la seva capacitat, sense 
desbordar. Per mescles denses i semidenses l’alimentació de l’àrid fi, tot i que aquest 
sigui d’un únic tipus i granulometria, s’efectuarà dividint la càrrega entre 2 tremuges. 
Si es fessin servir àrids procedents del fressat de mescles bituminoses, en centrals on 
l’assecador no sigui a la vegada mesclador, si l’alimentació d’aquest fos discontinua, 
desprès d’haver introduït els à rids, es pesaran i introduiran els àrids procedents del 
fressat de mescles bituminoses, i desprès d’un temps de disgregació, escalfat i mescla, 
s’agregarà  el lligant hidrocarbonat, i al seu cas els additius, per cada pasterada, i es 
continuarà l’operació de mescla durant el temps especificat en la fórmula de treball. Si 
l’alimentació fos continua, els àrids proceden ts del fressat de mescles bituminoses 
s’incorporaran a la resta dels àrids en la zona de pesatge en calent a la sortida de 
l’assecador. 
En centrals de mescla continua amb tambor assecador-mesclador s’aportaran els àrids 
procedents del fressat de mescles bituminoses desprès de la flama de forma que no hi 
hagi risc de contacte amb ella. 
A la descàrrega del mesclador totes les mides de l’àrid hauran d’estar uniformement 
distribuïdes en la mescla, i totes les seves partícules total i homogèniament cobertes de 
lligant.  La temperatura de la mescla al sortir del mesclador no excedirà de la fixada a la 
fórmula de treball. 
En cas d’utilitzar addicions al lligant o a la mescla, es cuidarà la seva correcta 
dosificació, la distribució homogè nia, i que no perdi les seves característiques inicials 
durant tot el procés de fabricació. 
La fabricació de la mescla no s’ha de poder iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fó 
rmula de treball, que ha d’incloure: 
- Identificació i proporció de cada fracció d’àrid en l’alimentació i , en el seu cas, després 
de la classificació en calent. 
- Granulometria dels àrids combinats, inclosa la pols mineral, per els tamisos 45 mm; 32 
mm; 22 mm; 16 mm; 8  mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm de la UNE-
EN 933-2 que corresponguin per cada tipus de mescla segons la taula 542.9 de l’apartat 
3 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7, expressada en percentatge de l’à rid total 
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amb una aproximació de l’1%, excepte el tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb 
aproximació del 0,1%. 
- Dosificació, al seu cas, de pols mineral d’aportació, expressada en percentatge de l’à 
rid total amb aproximació del 0,1%. 
- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat. 
- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclosa la 
pols mineral), i la d’additius al lligant, referida a la massa del lligant hidrocarbonat. 
- Al seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a la massa 
de la mescla total.  
- Densitat mínima a aconseguir. 
- En cas que la fabricació de la mescla es realitzi en instal·lacions de tipus discontinu , 
els temps a exigir per la mescla d’àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ d’àrids i lligant. En cap cas 
s’ha d’introduir al mesclador àrid a una temperatura superior a la del lligant en més de 
15ºC. 
- La temperatura de mesclat amb betums asfàltics es fixarà  dins del rang corresponent 
a una viscositat del betum de 150 a 300 cSt. A més, al cas de betums millorats amb 
cautxú o de betums modificats amb polímers, en la temperatura de mesclat es tindrà en 
compte el rang recomanat pel fabricant. 
- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla al iniciar i acabar la compactació. 
- En cas que es facin servir addicions s’inclouran les prescripcions necessàries sobre la 
forma d’ incorporació i temps de mesclat. 
La temperatura màxima de la mescla al sortir del mesclador no ha de ser superior a 
190º C, excepte en centrals amb tambor assecador-mesclador, en les que no ha 
d’excedir de 175ºC. A tots els casos, la temperatura mínima de la mescla al sortir del 
mesclador ha de ser aprovada pel Director d’ Obra de forma que la temperatura de la 
mescla en la descàrrega dels camions sigui superior al mínim fixat. 
El control dels materials components s’ha de realitzar segons els criteris  definits en el 
corresponent plec de condicions tècniques, segons el lligant a utilitzar. 
Tolerà ncies (mescla fabricada) respecte a l’establert a la fórmula de treball: 
- Granulometria (inclosa la pols mineral): 
     - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% del pes total dels granulats 
     - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% del pes total dels granulats 
     - Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% del pes total 
dels granulats 
     - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% del pes total dels granulats 
- La tolerància admissible respecte de la dotació de lligant hidrocarbonat de la fórmula 
de treball serà  de 0,3% en massa del total de mescla bituminosa (inclosa la pols 
mineral), sense baixar dels mínims especificats. 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 50 
Si no es compleix aquesta condició, el valor del blau de metilè  (annex A UNE-EN 933-
9) haurà de ser inferior a 10 i, simultàniament, l’equivalent de sorra superior a 40. 
Contingut mínim de lligant (UNE-EN 12697-1) sobre  el total de la mescla bituminosa 
inclosa la pols mineral: 
- Capa de base:  4,75% 
- Capa intermitja:  4,50% 
En cas de que la densitat dels àrids sigui diferent de 2,65 g/cm3, els continguts mínims 
de lligant s’ han de corregir multiplicant pel factor: á = 2,65/ñ; on ñ és la densitat de les 
partícules d’àrid. 
També s’ha de tenir en compte que la relació  ponderal recomanable entre els 
continguts de pols mineral i lligant hidrocarbonat (expressats ambdós respecte de la 
massa total d’àrid sec, inclosa la pols mineral), excepte justificació en contrari, ha 
d’estar  compresa entre 1,2 i 1,3. 
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Contingut de buits (UNE-EN 12697-8) , amb provetes compactades segons la UNE-EN 
12697-30, aplicant 75 cops per cara, si la mida màxima de l’àrid é s inferior o igual a 22 
mm, o segons UNE-EN 12697-32 per mides màximes superiors, amb compactació 
vibratòria durant 120 segons per cara. Per al contingut de buits s’ ha de seguir la taula 
542.13 de l’apartat 5.1.2 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7. 
En el disseny de la mescla també es tindrà  en compte la deformació plàstica mesurada 
amb l’assaig de pista de laboratori. Aquest assaig es farà segons la UNE-EN 12697-22, 
emprant el dispositiu petit, el procediment B en aire, a una temperatura de 60ºC  i amb 
una durada de 10.000 cicles.  
Per la realització d’aquest assaig, les provetes es prepararan mitjançant compactador 
de placa, amb el dispositiu de corró d’acer, segons la UNE-EN 12697-33, amb una 
densitat tal que: 
- En mescles amb mida nominal D ≤ 22 mm, sigui superior al 98% de la obtinguda en 
provetes cilí ndriques preparades segons la UNE-EN 12697-30, aplicant 75 cops per 
cara. 
- En mescles amb mida nominal D > 22 mm, sigui superior al 98% de la obtinguda en 
provetes preparades per compactació vibratòria durant un temps de 120 segons, 
segons la UNE-EN 12697-32. 
Aquest assaig haurà de complir que el pendent mig de deformació en pista en l’ interval 
de 5.000 a 10.000 cicles per capa intermitja sigui 0,07 mm per 10^3 cicles de càrrega. 
I per capa base (en mm per 10^3 cicles de càrrega), s’ha de seguir la taula 542.14b de 
l’apartat 5.1.3 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7. 
La resistència conservada en l’assaig de tracció indirecta despré s d’immersió, realitzat 
a 15ºC (UNE-EN 12697-12), ha de tenir un valor mínim del 80%. En mescles amb mida 
màxima de l’àrid inferior o igual a 22 mm , les provetes es prepararan segons la UNE-
EN 12697-30, aplicant 50 cops per cara. Per mides màximes superiors, les provetes 
s’han de preparar segons la UNE-EN 12697-32, amb compactació vibratòria durant 
80±5 segons per cara. 
El valor del mòdul dinàmic a 20 ºC (annex C UNE-EN 12697-26) no serà  inferior a 
11.000 MPa. Les provetes per a la realització de l’assaig s’han de preparar segons la 
UNE-EN 12697-30, aplicant 75 cops per cara. 
L’assaig de resistència a la fatiga, realitzat amb una freqüència de 30 Hz i a una 
temperatura de 20 ºC, segons l’annex D de la UNE-EN 12697-24, el valor de la 
deformació per a un milió de cicles no ha de ser inferior a 100 microdeformacions. 
En les instal·lacions de mescla continua s’ha de calibrar dià riament el flux de la cinta 
subministradora d’àrids, aturant-la carregada i recollint i pesant el material existent en 
una longitud escollida. 
Al menys setmanalment s’ha de verificar l’exactitud de les balances de dosificació, així 
com el correcte funcionament dels indicadors de temperatura d’àrids i lligant 
hidrocarbonat. 
Pel què fa a la mescla s’han de rebutjar totes aquelles que  es mostrin segregades, 
carbonitzades o sobreescalfades, les mescles amb escuma i aquelles mescles en les 
que l’envolta dels àrids per part del lligant no sigui homogènia. En centrals on el tambor 
no sigui a la vegada mesclador, també  les mescles que presentin indicis d’humitat, i en 
la resta de centrals, les mescles amb humitat superior a l’1% en massa del total. En 
aquests casos de presència d’humitat excessiva, s’hauran de retirar els à rids dels 
corresponents tancs en calent. 
Els elements de transport han de ser camions de caixa llisa i estanca, perfectament neta 
i que s’ha de tractar , per evitar que la mescla bituminosa s’adhereixi a ella, amb un 
producte amb composició i dotació aprovades pel Director d’Obra. 
La forma i alçada de la caixa ha de ser tal que, durant l’abocament a l’estenedora, el 
camió només toqui a aquesta amb els corrons previstos a tal efecte. 
Els camions hauran de tenir sempre una lona o cobertor adequat per protegir la mescla 
bituminosa en calent durant el seu transport. 
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S’ha d’aportar compromí s per escrit de realitzar tot el transport de mescla bituminosa 
mitjançant vehicles calorifugats quan la distància entre la planta asfàltica on es fabriqui 
la mescla i el tall de l’estesa a l’obra sigui superior a 50 km ó  45 minuts de temps de 
desplaçament màxim. 
El tècnic auxiliar present a la planta de fabricació, ha de tenir experiència en aquest 
tipus d’unitat, i de forma permanent, vigilar el bon funcionament de tots i cadascun dels 
dispositius. Entre d’altres coses, s’ha d’encarregar de comprovar, el nivell dels tancs d’à 
rids en fred, el funcionament de les seves comportes de sortida, la combustió en el 
cremador, els nivells dels tancs d’àrids en calent, el tancament estanc de les seves 
comportes i el rebuig, així com l’envolta de l’à rid pel lligant. 
 
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. 
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 inmediatament. 
 
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 
 
* 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) 
MESCLA BITUMINOSA: 
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. 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados 
preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75). 
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRANULAT  PER A MESCLES BITUMINOSES: 
Control de materials. Assaigs a realitzar a cada partida: 
- Pols  mineral d’aportació: 
     - Densitat aparent, sego ns l’annex A de la UNE-EN 1097-3 
     - Anàlisis granulomètric, segons UNE-EN 933-10 
- Pols mineral que no sigui d’aportació: 
     - 1 cop al dia o quan es canviï de procedè ncia: Densitat aparent (annex A, UNE EN 
1097-3) 
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     - 1 cop a la setmana o quan es canviï de procedència: Anàlisis granulomètric (UNE-
EN 933-10) 
Control de fabricació: 
 - Segons el nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-21), determinat pel 
mètode del valor mig de 4 resultats, s’han de realitzar els assaigs amb la freqüència 
mínima següent: NFC A: 600, NFC B: 300, NFC: 150. Els assaigs a realitzar són els 
següents: 
     - En mescles:  
          - Assaig de dosificació de lligant (UNE-EN 12697-1) 
          - Assaig granulomètric dels àrids recuperats (UNE-EN 12697-2) 
     - En granulats: 
          - Assaig d’equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l’í ndex de 
blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9). 
- Si els àrids no disposen de marcatge CE, al menys un cop al mes, o quan es canviï la 
procedència: 
     - Densitat relativa i absorció (UNE-EN 1097-6) 
     - Coeficient de ‘Los Ángeles’ (UNE-EN 1097-2), en granulat gros 
     - Coeficient de poliment accelerat per capes de rodadura (UNE-EN 1097-8) , en 
granulat gros 
- En granulat gros, al menys un cop a la setmana, o quan es canviï  la procedència: 
     - Índex de llenques (UNE-EN 933-3) 
     - Proporció de cares de fractura (UNE-EN 933-5) 
     - Proporció d’impureses (annex C UNE 146130)  
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES: 
- Si la mescla no disposa de marcatge CE, s’hauran de fer un mínim de 2 assaigs diaris: 
     - Assaig d’anàlisi granulomètrica de l’àrid combinat (UNE-EN 933-1) 
     - Assaig d’equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l’índex de 
blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9), de l’àrid combinat 
 - Segons el nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-21), determinat pel 
mètode del valor mig de 4 resultats, s’han de realitzar els assaigs amb la freqüència 
mínima següent: NFC A: 600, NFC B: 300, NFC: 150. Els assaigs a realitzar són els 
següents: 
          - Assaig de dosificació de lligant (UNE-EN 12697-1) 
          - Assaig granulomètric dels àrids recuperats (UNE-EN 12697-2) 
- Si la mescla no disposa de marcatge CE i per categories de trànsit T00 a T31 segons 
el nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-21), determinat pel mètode del 
valor mig de 4 resultats, s’hauran de realitzar els assaigs amb la freqüència mínima 
següent: NFC A: 12000, NFC B: 6000, NFC C: 3000, en mescles contínues; NFC A: 
8000, NFC B: 4000, NFC C: 2000 , en mescles drenants. Els assaigs a realitzar són els 
següents: 
     - En mescles contínues, assaig de resistè ncia a les deformacions plàstiques 
mitjançant l’assaig de pista de laboratori (UNE-EN 12697-22) 
     - En mescles d’alt mòdul, determinació  del valor del mòdul dinàmic a 20 ºC (annex C 
UNE-EN 12697-26) 
     - En mescles drenants, assaig de pèrdua de partícules (UNE-EN 12697-17) 
     - En mescles drenants, assaig d’escorriment del lligant (UNE-EN 12697-18) 
- Quan es canviï el subministre o la procedència: 
     - Assaig de resistència conservada a tracció indirecta desprès d’immersió  (UNE-EN 
12697-12) 
     - En mescles d’alt mòdul, assaig de resistè ncia a la fatiga (annex D UNE-EN 12697-
24) 
- Al menys 1 vegada al dia i 1 vegada per lot: 
     - En mescles contínues, a ssaig de contingut de buits (UNE-EN 12697-8) i de 
densitat aparent (UNE-EN 12697-6 i annex B UNE-EN 13108-20) sobre provetes 
preparades segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima de l’àrid é s inferior o igual a 
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22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per mides màximes superiors, aplicant 75 cops per 
cara als dos casos. Per cada lot es determinarà la densitat de referència per la 
compactació, definida pel valor mig dels últims 4 valors de densitat aparent obtinguts. 
     - En mescles drenants, a ssaig de contingut de buits (UNE-EN 12697-8) i de densitat 
aparent (UNE-EN 12697-6 i annex B UNE-EN 13108-20) sobre provetes preparades 
segons UNE-EN 12697-30 aplicant 50 cops per cara. Es determinarà el percentatge de 
buits de referència per a la compactació, definit pel valor mig dels últims 4 valors de 
contingut de buits obtinguts. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRANULAT PER A MESCLES 
BITUMINOSES: 
Si la  pols mineral a utilitzar, disposa de marcatge CE, els criteris descrits a continuació 
per a realitzar el control de procedència no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici 
del que estableixi el Plec de Prescripcions Tè cniques Particulars, ni de las facultats que 
corresponen al Director de les obres. 
En el cas de no complir-se les condicions indicades en el paràgraf anterior, de cada 
procedè ncia de pols mineral d’aportació i per a qualsevol volum de producció previst, 
es prendran 4 mostres, i amb elles es determinarà la densitat aparent, segons l’Annex A 
de la UNE EN 1097-3, i la granulometria, segons la UNE EN 933-10.  
L’assaig d’equivalent de sorra s’ha de realitzar als granulats abans de passar per 
l’assecador de la central de fabricació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES: 
Les mostres sobre la mescla d’àrids en fred s’han de prendre aleatò riament en la cinta 
subministradora i abans d’entrar en l’assecador. 
El control de recepció s’ha de realitzar sobre mostres preses aleatòriament en els 
camions receptors de la descàrrega de la planta. 
Quan s’estableix la freqüència d’assaig mínima de 2 per dia, se n’ha de realitzar un 
durant el matí i l’altre a la tarda. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
GRANULAT PER A MESCLES BITUMINOSES: 
No s’acceptaran per a la fabricació  de mescles bituminoses el filler o els granulats que 
incompleixin alguna de les especificacions indicades. 
En el cas que el coeficient de neteja no compleixi allò exigit, es podrà demanar el rentat 
del granulat gros i una nova comprovació. 
S’han de rebutjar els  àrids que presentin reste s de terra vegetal, matèria orgànica, o 
que superin la granulometria prevista. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN 
MESCLES BITUMINOSES: 
Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d’àrids i de la dotació de lligant, 
no han de  superar les toleràncies indicades respecte a la fórmula de treball. 
Els assaigs de control de recepció han de resultar d’ acord a les condicions 
especificades. 
Els resultats dels assaigs d’anàlisi granulomè trica, contingut de buits i densitat aparent, 
equivalent de sorra (o al seu cas, blau de metilè), contingut de betum, resistència 
conservada a tracció indirecta després d’immersió, resistència a deformació plàstica i, 
en mescles d’alt mòdul, valor del mòdul dinàmic i resistència a la fatiga, hauran de 
complir les condicions especificades. 
S’ha de rebutjar el material que presenti defectes en la inspecció  visual o que superi els 
marges de temperatura establerts. 
Les bà scules i dispositius mesuradors de temperatura dins la planta, hauran de 
funcionar correctament. En cas contrari s’ha d’interrompre la fabricació i procedir a la 
seva reparació o substitució. 
 
 
B9H3 - MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H3U004. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats que presenten una discontinuitat 
granulomè trica molt accentuada als tamisos inferiors de l’àrid gros i pols mineral, 
prèviament escalfats, que es posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient. 
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 543 del PG 3/75 MOD 7. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres 
matè ries estranyes. 
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 freqü ent dels materials que se n’extraguessin. 
Els àrids destinats a la fabricació de beurades bituminoses s’hauran de sotmetre a 
l’assaig d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap 
component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 
S’ha de presentar el certificat emè s per la pedrera de procedència dels àrids, on es 
facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la 
fabricació de beurades bituminoses. 
Al lloc de procedència s’ha de comprovar la retirada de la capa vegetal (si és el cas) i 
l’explotació racional del front amb l’exclusió de vetes no utilitzables. Així mateix s’ha de 
comprovar l’adequació dels sistemes de trituració i classificació. 
Referent als àrids combinats, inclosa la pols mineral, s’han de complir les segü ents 
especificacions: 
- Equivalent de sorra (UNE EN 933-8):  > 50 (Si no es compleix aquesta condició , el 
valor del blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9) haurà de ser inferior a 10 i, 
simultàniament, l’equivalent de sorra superior a 40.) 
- Granulometria (UNE-EN 933-1): 
     - Per àrids a emprar en mescles bituminoses en calent drenants PA, segons la taula 
543.9 de l’apartat 3 de l’article 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
     - Per àrids a emprar en mescles bituminoses discontinues en calent BBTM A, segons 
la taula 543.9 de l’apartat 3 de l’article 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
     - Per àrids a emprar en mescles bituminose s discontinues en calent BBTM B, 
segons la taula 543.9 de l’apartat 3 de l’article 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
Toleràncies admissibles respecte de la granulometria de la fó rmula de treball (de la 
massa total dels àrids inclosa la pols mineral): 
- Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% del pes total dels granulats 
- Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% del pes total dels granulats 
- Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% del pes total dels 
granulats 
- Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% del pes total dels granulats 
Els àrids s’han de produir o subministrar en fraccions granulomètriques diferenciades, 
que s’han d’ apilar i manejar per separat fins a la seva introducció a les tremuges en 
fred. Cada fracció ha de ser suficientment homogènia i es podrà apilar i manejar sense 
perill de segregació, observant les precaucions que es detallen a continuació: 
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- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós amb mida mà xima de l’àrid 
de 16 mm i per mescles drenants i discontinues, el nombre mínim de fraccions ha de ser 
de 3; per la resta de les mescles ha de ser de 4. La DF pot exigir un nombre superior  
de fraccions, si ho estima necessari per complir les toleràncies exigides a la 
granulometria de la mescla. 
- Cada fracció de l’àrid s’ha d’ apilar separada de la resta, per evitar 
intercontaminacions. Si els apilaments es disposen sobre el terreny natural, no s’han de 
fer servir els 15 cm inferiors, a no ser que es pavimentin. Els apilaments s’han de 
construir per capes d’espessor no superior a 1,5 m i no per apilaments cònics. Las 
càrregues del material s’han de col·locar adjacents, prenent les mesures oportunes per 
evitar la seva segregació. 
Quan es detectin anomalies en la producció o subministrament dels àrids, s’han d’ apilar 
per separat fins confirmar la seva acceptació. Aquesta mateixa mesura s’ha d’aplicar 
quan estigui pendent d’autorització el canvi de procedència d’un àrid. 
Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, el Plec de Prescripcions Tè 
cniques Particulars, o en el seu defecte el Director d’Obra, ha de fixar el volum mínim 
d’apilaments abans d’iniciar les obres. Excepte justificació en contrari aquest volum no 
ha de ser  inferior al corresponent a un mes de treball amb la producció prevista. 
Per mescles drenants i discontínues, en el cas d’obres petites, amb volum total d’àrids 
inferior a 5.000 m3, abans de començar la fabricació ha d’haver-se apilat la totalitat dels 
àrids. En un altre cas, el volum a exigir ha de ser el 30% o el corresponent a un mes de 
producció màxima de l’ equip de fabricació. 
S’ha de comprovar l’adhesivitat entre l’à rid i el lligant mitjançant la caracterització de 
l’acció de l’aigua. La resistència conservada a l’assaig de tracció indirecta després 
d’immersió, realitzat a 15 ºC (UNE-EN 12697-12) ha de ser com a mínim: 
- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capes base i intermitja, 80%; 
- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capa de trànsit, 85%; 
- Per mescles discontínues, 90%; 
- Per mescles drenants, 85%. 
GRANULAT GROS: 
El granulat gros es defineix com la part de l’àrid que queda retingut pel tamís 2 mm 
(UNE-EN 933-2). 
Els àrids seran de procedència natural o artificial. 
Cap mida de l’àrid a emprar en capes de trànsit per categories de trànsit pesant T00 i 
T0 s’ ha de poder fabricar per trituració de graves procedents de jaciments granulars ni 
de canteres de naturalesa calcària. 
En mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, per capes de trànsit de les 
categories T1 i T2, i en mescles drenants i discontinues, per categories de trànsit pesant 
T1 a T31, en el cas que s’empri à rid procedent de la trituració de grava natural, la mida 
de les partícules, abans de la seva trituració, ha de ser superior a 6 vegades la mida 
màxima de l’àrid final. 
El contingut d’impureses (Annex C, UNE 146130) ha de ser inferior al 0,5% en massa. 
La proporció de partí cules total i parcialment triturades (UNE-EN 933-5), en % en 
massa, ha de ser segons les taules 542.2a i 543.2a  de l’apartat 2.2.2.3 dels articles 542 
i 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
El coeficient ‘Los Ángeles’ (UNE EN 1097-2), ha de complir l es taules 542.4 i 543.4 de 
l’apartat 2.2.2.5 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
El coeficient de poliment accelerat (UNE EN 1097-8) ha de complir les taules 542.5 i 
543.5 de l’ apartat 2.2.2.6 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
GRANULAT FI: 
El granulat fi es defineix com la part d’à rid que passa pel tamís 2 mm i és retinguda pel 
tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2). 
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en 
part de sorrers naturals. 
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Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, la proporció d’àrid fi n o triturat a 
emprar ha de complir els valors següents (% en massa del total d’àrids, inclosa la pols 
mineral): 
- T00 a T2:  0 
- T3, T4 i vorals:  <=10 
Únicament en mescles tipus BBTM A i per categories de trànsit pesant T3, T4 i vorals, 
pot emprar-se sorra natural, no triturada, i en aquest cas, el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, o en el seu defecte el Director d’Obra, ha d’assenyalar la 
proporció mà xima de sorra natural, no triturada, a emprar a la mescla, la qual no ha de 
ser superior al 10% de la massa total de l’à rid combinat i sense que superi el 
percentatge d’àrid fi triturat emprat en la mescla. 
L’àrid fi ha d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal, margues o d’ altres 
matèries estranyes. 
Els materials que es triturin per obtenir à rid fi han de complir el coeficient de desgast de 
Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) del granulat gros especificat anteriorment. 
Es pot emprar àrid fi d’una altra naturalesa que millori alguna característica, en especial 
l’ adhesivitat, però en qualsevol cas s’ha de procedir d’àrid gros amb coeficient de Los 
Angeles inferior a 25 per capes de trànsit i intermitges i a 30 per capes de base. 
POLS MINERAL O FILLER: 
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació  
en el cas de mescles bituminoses en calent, o per extracció en la central de fabricació 
en el cas de mescles bituminoses per a capes de rodadura; o aportar-se a la mescla per 
separat. 
La proporció de pols mineral d’aportació a utilitzar en mescles bituminoses en calent (% 
en massa de la resta del pols mineral, exclòs l’adherit dels àrids), haurà de complir: 
┌────────────┬─────────────────────────────────────────

────┐  
│   Tipus    │         Categoria de trànsit pesat          │ 

│     de     ├───────┬─────────┬──────┬─────────────┬──────┤ 
│    capa    │  T00  │ T0 i T1 │  T2  │ T3 i vorals │  T4  │ 

├────────────┼───────┴─────────┴──────┼─────────────┼──
────┤ 

│  Rodadura  │          100            │    >=50     │  -   │ 
├────────────┼─────────────────┬──────┴─────────────┼──

────┤ 
│ Intermitja │       100       │         >=50        │  -   │ 

├────────────┼───────┬─────────┴──────┬─────────────┼──
────┤ 

│    Base    │  100  │      >=50      │      -      │      │ 
└────────────┴───────┴────────────────┴─────────────┴──

────┘ 
En el cas de mescles bituminoses per a capes de rodadura, la proporció de pols mineral 
d’aportació  a utilitzar (% en massa de la resta del pols mineral, exclòs l’adherit dels 
àrids), haurà de complir: 
- T00 a T2: 100 
- T3, T4 i vorals: >= 50 
Si la totalitat del pols mineral és d’aportació, el pols mineral adherit als granulats, 
després d’haver passat pels ciclons, en cap cas podrà  superar el 2% de la massa de la 
mescla, ja sigui per a mescles bituminoses en calent com a mescles bituminoses per a 
capes de rodadura. Només si s’assegurés que el pols mineral procedent dels àrids 
compleix les condicions exigides al d’aportació, el Director d’obres podrà modificar la 
proporció mínima d’aquest. 
 La granulometria del pols mineral, tant per a mescla bituminosa en calent com en 
mescles bituminoses per a capes de rodadura, es determinarà segons UNE-EN 933-10. 
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El 100% dels resultats d’anàlisis granulomètrics han de quedar dins del fus 
granulomètric general següent: 
┌────────────┬───────────────────────────────────┬─────
──────────────┐ 
│  Obertura  │  Fus granulomètric general per a  │  Ample màxim del  │ 
│    del     │  resultats individuals. Retingut  │  fus restringit   │ 
│ tamís (mm) │       acumulat (% en massa)       │   (% en massa)    │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼─────
──────────────┤ 
│     2      │               100                 │        -          │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼─────
──────────────┤ 
│   0,125    │             85 a 100              │        10         │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼─────
──────────────┤ 
│   0,063    │             70 a 100              │        10         │ 
└────────────┴───────────────────────────────────┴─────
──────────────┘ 
Addicionalment, el 90% dels resultats d’anàlisis granulomètrics basats en els últims 20 
valors obtinguts, han de quedar inclosos dins d’ un fus granulomètric més estret, amb 
una amplada màxima en els tamisos corresponents a 0,125 i 0,063 mm no superi el 
10%. 
Densitat aparent del pols mineral (UNE EN 1097-3, annex A) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per 
destilació, oxigenació o "cracking 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua , de 
manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 
temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin 
seques o humides. 
MESCLA BITUMINOSA: 
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontí nua, que ha de 
complir les prescripcions de l'article 543.4.1 del PG 3/75 MOD 7. 
 
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. 
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 inmediatament. 
 
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 
 
* 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) 
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MESCLA BITUMINOSA: 
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. 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados 
preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75). 
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo 
relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRANULAT  PER A MESCLES BITUMINOSES: 
Control de materials. Assaigs a realitzar a cada partida: 
- Pols  mineral d’aportació: 
     - Densitat aparent, sego ns l’annex A de la UNE-EN 1097-3 
     - Anàlisis granulomètric, segons UNE-EN 933-10 
- Pols mineral que no sigui d’aportació: 
     - 1 cop al dia o quan es canviï de procedè ncia: Densitat aparent (annex A, UNE EN 
1097-3) 
     - 1 cop a la setmana o quan es canviï de procedència: Anàlisis granulomètric (UNE-
EN 933-10) 
 - Segons el nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-21), determinat pel 
mètode del valor mig de 4 resultats, s’han de realitzar els assaigs amb la freqüència 
mínima següent: NFC A: 600, NFC B: 300, NFC: 150. Els assaigs a realitzar són els 
següents: 
     - En granulats: 
          - Assaig d’equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l’í ndex de 
blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9). 
- Si els àrids no disposen de marcatge CE, al menys un cop al mes, o quan es canviï la 
procedència: 
     - Densitat relativa i absorció (UNE-EN 1097-6) 
     - Coeficient de ‘Los Ángeles’ (UNE-EN 1097-2), en granulat gros 
     - Coeficient de poliment accelerat per capes de rodadura (UNE-EN 1097-8) , en 
granulat gros 
- En granulat gros, al menys un cop a la setmana, o quan es canviï  la procedència: 
     - Índex de llenques (UNE-EN 933-3) 
     - Proporció de cares de fractura (UNE-EN 933-5) 
     - Proporció d’impureses (annex C UNE 146130)  
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES: 
- Si la mescla no disposa de marcatge CE, s’hauran de fer un mínim de 2 assaigs diaris: 
     - Assaig d’anàlisi granulomètrica de l’àrid combinat (UNE-EN 933-1) 
     - Assaig d’equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l’índex de 
blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9), de l’àrid combinat 
 - Segons el nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-21), determinat pel 
mètode del valor mig de 4 resultats, s’han de realitzar els assaigs amb la freqüència 
mínima següent: NFC A: 600, NFC B: 300, NFC: 150. Els assaigs a realitzar són els 
següents: 
          - Assaig de dosificació de lligant (UNE-EN 12697-1) 
          - Assaig granulomètric dels àrids recuperats (UNE-EN 12697-2) 
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- Si la mescla no disposa de marcatge CE i per categories de trà nsit T00 a T31 segons 
el nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-21), determinat pel mètode del 
valor mig de 4 resultats, s'hauran de realitzar els assaigs amb la freqüència mínima 
següent: NFC A: 8 000, NFC B: 4000, NFC C: 2000. Els assaigs a realitzar són els 
següents: 
     - Resistència a les deformacions plàstiques mitjançant l’ assaig de pista de laboratori 
(UNE-EN 12697-22) 
     - En mescles discontínues tipus BBTM B, assaig d’ escorriment del lligant (UNE-EN 
12697-18) 
- Quan es canviï el subministre o la procedència: 
     - Assaig de resistència conservada a tracció indirecta desprès d’immersió  (UNE-EN 
12697-12) 
- Al menys 1 vegada al dia i 1 vegada per lot: 
      - Assaig de contingut de buits (UNE-EN 12697-8) i de densitat aparent (UNE-EN 
12697-6 i an nex B UNE-EN 13108-20) sobre provetes preparades segons UNE-EN 
12697-30 aplicant 50 cops per cara. En mescles discontínues BBTM B, es determinarà 
el percentatge de buits de referència per a la compactació , definit pel valor mig dels 
últims 4 valors de contingut de buits obtinguts. En mescles discontínues BBTM  A, es 
determinarà la densitat de referència per a la compactació, definida pel valor mig dels 
últims 4 valors de densitat aparent obtinguts. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRANULAT PER A MESCLES 
BITUMINOSES: 
Si la  pols mineral a utilitzar, disposa de marcatge CE, els criteris descrits a continuació 
per a realitzar el control de procedència no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici 
del que estableixi el Plec de Prescripcions Tè cniques Particulars, ni de las facultats que 
corresponen al Director de les obres. 
En el cas de no complir-se les condicions indicades en el paràgraf anterior, de cada 
procedè ncia de pols mineral d’aportació i per a qualsevol volum de producció previst, 
es prendran 4 mostres, i amb elles es determinarà la densitat aparent, segons l’Annex A 
de la UNE EN 1097-3, i la granulometria, segons la UNE EN 933-10.  
L’assaig d’equivalent de sorra s’ha de realitzar als granulats abans de passar per 
l’assecador de la central de fabricació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES: 
Les mostres sobre la mescla d’àrids en fred s’han de prendre aleatò riament en la cinta 
subministradora i abans d’entrar en l’assecador. 
El control de recepció s’ha de realitzar sobre mostres preses aleatòriament en els 
camions receptors de la descàrrega de la planta. 
Quan s’estableix la freqüència d’assaig mínima de 2 per dia, se n’ha de realitzar un 
durant el matí i l’altre a la tarda. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
GRANULAT PER A MESCLES BITUMINOSES: 
No s’acceptaran per a la fabricació  de mescles bituminoses el filler o els granulats que 
incompleixin alguna de les especificacions indicades. 
En el cas que el coeficient de neteja no compleixi allò exigit, es podrà demanar el rentat 
del granulat gros i una nova comprovació. 
S’han de rebutjar els  àrids que presentin reste s de terra vegetal, matèria orgànica, o 
que superin la granulometria prevista. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN 
MESCLES BITUMINOSES: 
Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d’àrids i de la dotació de lligant, 
no han de  superar les toleràncies indicades respecte a la fórmula de treball. 
Els assaigs de control de recepció han de resultar d’ acord a les condicions 
especificades. 
S’ha de rebutjar el material que presenti defectes en la inspecció  visual o que superi els 
marges de temperatura establerts. 
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Les bà scules i dispositius mesuradors de temperatura dins la planta, hauran de 
funcionar correctament. En cas contrari s’ha d’interrompre la fabricació i procedir a la 
seva reparació o substitució. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1 - BARANES I AMPITS 
BB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB12UC01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de 
protecció. 
S'han considerat els tipus de baranes següents: 
- De perfils buits d'acer 
 - De perfils IPN 
 BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la 
documentació tècnica del projecte. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets 
especialment per a allotjar les femelles dels cargols. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de 
manera que, sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < 
L/250. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, 
d'una esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar 
l'escalada. 
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. 
Toleràncies: 
- Llargària del perfil:  ± 1 mm 
 - Secció del perfil:  ± 2,5% 
 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Torsió del perfil:  ± 1°/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 BARANES DE PERFILS IPN: 
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats 
en calent. 
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m 
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte. 
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials. 
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa 
de zinc.  
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
 Tipus d'acer:  S275JR 
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Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les 
condicions exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on 
pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
BARANES DE PERFILS IPN: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les 
sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on 
pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Per a cada subministrament que arribi a l’obra, corresponent a un mateix tipus de malla, 
el control serà:  
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l’aspecte del recobriment 
galvanitzat. 
- Recepció  del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions 
exigides al plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana ( UNE 
85238). 
     - Assaigs estàtics 
     - Assaigs dinàmics 
     - Assaigs de seguretat 
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461). 
     - Massa de recobriment (mètode magnètic)  
     - Assaig d’adherència del  
     - Comprovació geomètrica 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment 
reconeguda a un país de la 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: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO 
APTES, segons UNE 85240. 
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L’aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d’adherè ncia i massa del 
galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del plec.  
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la 
DT amb les tolerà ncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces 
defectuoses incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense 
que hagin d’aparèixer incompliments per tal d’acceptar el lot corresponent. 
 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM1U102,BBM1U111,BBM1U121,BBM1U011,BBM1U110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
 S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 
- Amb pintura no reflectora 
 - Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
 PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa  d'alumini o 
acer galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o 
làmina reflectora. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini 
haurà de ser aprovada per la DF. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la 
intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 
90°. 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del 
"Reglamento de Circulación”. 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat 
utilitzats com a suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en 
les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 
626 del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes 
UNE 135310 i UNE 135313. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Gruix del caixetí:  1,8 mm 
 Gruix de la placa:  1,8 mm 
 Amplària del reforç perimetral:  25 mm 
 Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
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Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a 
la norma UNE 135 331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 
qualsevol altra imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4):  <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
 - Resistè ncia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
Toleràncies: 
- Compliran la Euronorma 143 
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació  es 
classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes 
de vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors 
apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà  sellada i dotada d'un adhesiu 
sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper 
amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà  realitzada a base de microesferes 
de vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors 
apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.  
Aquesta resina, per la part posterior, estarà  sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la 
pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o 
de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes 
integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaç 
os de reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de 
visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb 
una intensitat lluminosa per unitat de superfí cie <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció 
però en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes 
UNE 48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 
135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, 
transparent, flexible, de superfí cie llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el 
metanol, el xilol i el toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol 
altra imperfecció superficial. 
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Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135 350, 
han de complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
 Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i 
incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o 
metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el sí mbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras. 1984. 
* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas 
de chapa de acero galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa. 
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes 
retroreflectantes mediante làminas con microesferas de vidrio. Características y 
métodos de ensayo. 
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les segü ents 
comprovacions: 
- Inspecció  visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels 
certificats de qualitat on es garanteixen les condicions del plec. 
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals 
subministrades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats 
de qualitat del fabricant. 
L’acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d’acord al 
pla de mostreig establert per a un “nivell d’inspecció I” i “nivell de qualitat acceptable” 
(NCA) de 4,0 per a inspecció normal, segons la norma UNE 66-020: 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les 
operacions de control definides. 
 
 
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMZU105,BBMZU126,BBMZU624,BBMZU616. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
 - Captallums per a barreres de seguretat 
 - Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
 - Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
 - Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 
SUPORTS: 
Els elements de suport han de ser d’acer galvanitzat per immersió  en calent, segons la 
norma UNE-EN ISO 1461. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Han d’estar preparats per a la unió a l’element que suporten per mitjà  de cargols o 
abraçadores. 
El tall s’ha de fer per mitjà d'oxitall. 
 Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les 
dimensions han de ser les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Límit elàstic mínim: 
- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 
- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
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Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 
 Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el 
procediment de galvanitzat en calent,  conforme a la norma UNE 37507 en el cas de 
cargols i d’elements de fixació, i conforme a la UNE EN ISO 1461  en el cas de pals i 
altres elements. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa 
de zinc.  
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461):   >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Adherència del recobriment (UNE-EN ISO 1461):   Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  Ha de complir 
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
En el cas de suports per a barreres de seguretat, s’ utilitzaran del tipus UPN o C, en les 
condicions de la norma UNE 135-122. El pal C-120 es podrà substituir per un pal de 
perfil laminat UPN-120 per a longitud de pal de 2,4 m. 
Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122. 
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al 
suport de senyalització vertical. 
 Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, 
UNE 135314. 
Tipus d’acer:  AP 11 (UNE 36093) 
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 

┌─────────────────────────────────┐ 
│Gruix │ Allargament mínim (%)    │ 

│ (mm) │──────────────────────────│ 
│      │Longitudinal│Transversal  │ 

│──────│────────────│─────────────│ 
│ <=40 │     26     │     24      │ 

│──────│────────────│─────────────│ 
│ > 40 │     25     │     23      │ 
│ <=65 │            │             │ 

└─────────────────────────────────┘ 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a 
barreres de seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) :  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc (UNE-EN 1179):  >= 98,5% 
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  70 micres 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, 
recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
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No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes 
en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Gruix:  3 mm 
 CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 
- Códi 1: retrorreflector de vidre 
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície 
resistent a l’abrasió 
Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb l’ eina 
recomanada pel fabricant (si es necessari la seva substitució). 
L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 
La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre o de 
naturalesa polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a 
l’abrasió. 
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’ un vehicle en moviment, ha 
de tenir les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 
1463-1. 
El contorn del cos de l’ element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre 
la seguretat de la circulació vial. 
El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas 
d’arrencament o trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l’element 
arrencat ni degut als elements d’ ancoratge que pugin restar sobre la calçada. 
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el 
nom del fabricant i la data de fabricació. 
Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 
1463-1 i s’han de comprovar segons aquesta norma. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE 
SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en 
calent, necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
 Compliran les condicions de la norma UNE 135122. S’utilitzarà acer de tipus S235JR, 
segons UNE-EN 10025. En elements d’unió (cargols) no definits per cap norma 
s’utilitzaran acers de característiques similars als normalitzats.  
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes 
superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
Unió separadors al suport: 
- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7989 07.74, DIN 7990 10.89, 
UNE-EN 24034) 
- Qualitat dels cargols:  5.6 
Unió entre barreres: 
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
- Qualitat dels cargols:  4.6 
- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 
Pas dels cargols:  Pas mètric 
Femelles:  Hexagonal tipus DIN M16 
Volandera:  M16 
Volandera a la unió entre bandes:  Circulars 
Volanderes a la unió banda-separador:  Rectangular 85x85 mm 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
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Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en 
calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions 
han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 
Gruix de la planxa:  3 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol 
de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol 
de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol 
de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les 
seves característiques. 
CAPTALLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques 
de l'element de fixació i  el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE 
SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu 
suport. 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN 
FORMS DE CUA DE PEIX: 
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) 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 

                                                                                     Plec de condicions tècniques particulars     

111 
  

* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras. 1984. 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal.Captafaros 
retrorreflectantes.Parte 1:Características iniciales. 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE 
CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. 
Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de 
fabricaión y ensayos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que 
identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es 
garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte superficial del 
galvanitzat. 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es 
realitzaran els següents assaigs: 
     - Característiques mecàniques: resistència a tracció , límit elàstic i allargament de 
ruptura (UNE-EN 10025). 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment 
reconeguda a un país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de 
recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents 
al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat 
del producte.  
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les segü ents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula de galvanitzat 
segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment 
(mètodes no destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)  
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 100 m de suports utilitzats a l’obra, es realitzaran les següents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·licula de galvanitzat 
segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment 
(mètodes no destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461) 
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat 
de qualitat del fabricant. 
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Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5A - TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5AU110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües 
subterrànies. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de volta 
 - Tub circular 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall 
perpendicular a l'eix i les  embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o 
junta elàstica. 
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
La superfície interior ha de ser llisa i regular. 
Pes específic (UNE 53-020) (P):  13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53114-2):  Ha de complir  
Coeficient de dilatació lineal a 0°C  (UNE 53126):  <= 8·10^-5 >= P >= 6·10^-5 (1/ºC) 
Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2):  >= 500 kg/cm2 
Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2):  >= 80% 
Absorció d’aigua (UNE EN 1452-2):  <= 4 mg/cm2 
Opacitat (UNE EN ISO 13468-1):  0,2% 
Superfície drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superfície lateral 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm 
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm 
TUB CIRCULAR: 
Els tubs han de ser ranurats i rí gids, formats enrotllant una banda nervada amb les 
vores conformades, i amb unió de la banda per soldadura química. 
La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l’exterior del tub ha de ser nervada.  
Els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà  
quan estigui en servei. 
Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784):  “D” 
TUB DE VOLTA: 
 Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el 
desguàs d’aigües subterrànies. 
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i 
conducció de l'aigua, de  forma trapezoidal. 
Característiques del tub: 
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┌──────────────────────────────────────────────────────
──────────┐ 

│Diàmetre │ Gruix  │Superfície filtrant │Capacitat de filtració  │ 
│ (mm)    │ (mm)   │     (cm2/m)        │       (l s/m)          │ 

│─────────│────────│────────────────────│──────────────
──────────│ 

│  90     │>= 0,8  │      >= 65         │       >= 1,5           │ 
│ 110     │>= 1,0  │      >= 75         │       >= 2,8           │ 
│ 160     │>= 1,2  │     >= 100         │       >= 5,2           │ 

└──────────────────────────────────────────────────────
──────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i  a la vora de la 
rasa per tal d'evitar manipulacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades segü 
ents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal i gruix 
 - Sigles PVC 
 - Data de fabricació 
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot 
 OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i peces per a junts. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta). 
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec. 
     - Comprovació de la estanquitat del tub. 
     - Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a 
cada peça es realitzaran: 
          - 5 determinacions del diàmetre interior. 
          - 5 determinacions de la longitud. 
          - Desviació màxima respecte la generatriu. 
          - 5 determinacions del gruix. 
- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran  els següents assaigs: 
     - Resistència a la tracció simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2) 
     - Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306) 
     - Resistència a l’aixafament (ASTM C.497), per a cada diàmetre diferent. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment 
reconeguda a un país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de 
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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: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran materials que no arribin a l’ obra correctament referenciats i 
acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran re 
butjades a l’instant. 
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. 
En cas d’incompliment en els assaigs de resistè ncia i d’estanquitat, es repetirà el 
control sobre dues peces mé s del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous 
resultats siguin conformes a les especificacions. Si també falla una d’aquestes proves, 
es rebutjarà el lot assajat. 
 
 
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5ZUC01,BD5ZUC02. 
 
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  reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d’acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 
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.). 
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- 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 superficie superior antilliscant. 
 Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós 
han de tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. 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 diss eny 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’esta bilitat 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 superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes 
de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 
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 



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 

                                                                                     Plec de condicions tècniques particulars     

116 
  

          - 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’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d’ estar determinades en funció de la 
capacitat de desgüàs de la reixa i han d’estar uniformement repartits en l’obertura lliure. 
La superfície d’absorció no ha de ser menor que el 30% de l’obertura lliure. 
L’amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l’especificat en 
l’apartat 7.9.1 i 7.9.2 de la UNE-EN 124. 
BASTIMENT: 
Ha de ser pla i ben escairat. 
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada 
angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
 Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
 Toleràncies: 
- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm 
 - Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària 
- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària 
 - Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm 
 BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del 
mateix material. 
Separació entre traves:  <= 100 cm 
 Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm 
 Alçària del passamà de travada:  60 mm 
 REIXA FIXA: 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada 
angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
 Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
 ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua 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 TANCAMENT D’ACER: 
Gruix:  >= 2,75 mm  
Gruix i massa del galvanitzat: 
- Gruix de l’acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2  
- Gruix de l’acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 
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. 
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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% 
 ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha d’estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, 
exfoliacions ni taques. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 
 Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les 
condicions exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal 
d'evitar deformacions o danys  que alterin les seves característiques. 
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 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 
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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’ú s 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 peç a 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. 
 
 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD75 - TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD75U060,BD75U040. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub recte de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per un 
procés d'emmotllament i compactació  per vibrocompressió d'un formigó sense 
armadura. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de 
ciments de diferents tipus o procedè ncies. Un cop endurit ha de ser homogeni i 
compacte. 
L’element ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix 
han d'acabar amb un tall recte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 
No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin 
imperfeccions del procés d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals 
que no disminueixin la qualitat de l’element, ni la capacitat de desguàs. 
La DF pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistè ncia a 
l'aixafament d'una mostra de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de poblaciones" del 
MOPU. 
Resistència a l'aixafament i gruix de la paret: 
┌──────────────────────────────────────────────────────

─────────┐ 
│ DN  │Resistència a l'aixafament │ Gruix  │Toleràncies del DN  │ 

│(cm) │          (kg/m)           │  (mm)  │       (mm)         │ 
│─────│───────────────────────────│────────│───────────

─────────│ 
│ 20  │         >= 2500           │ >= 25  │       ± 4          │ 
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│ 30  │         >= 2500           │ >= 35  │       ± 4          │ 
│ 40  │         >= 2500           │ >= 40  │       ± 4          │ 
│ 50  │         >= 3000           │ >= 45  │       ± 5          │ 
│ 60  │         >= 3600           │ >= 52  │       ± 6          │ 
│ 70  │         >= 4200           │ >= 59  │       ± 7          │ 
│ 80  │         >= 4800           │ >= 66  │       ± 7          │ 
│ 90  │         >= 4800           │ >= 70  │       ± 7          │ 
│100  │         >= 4900           │ >= 74  │       ± 7          │ 
│120  │         >= 5500           │ >= 82  │       ± 7          │ 
│150  │         >= 6000           │ >= 95  │       ± 8          │ 
│200  │         >= 6000           │>= 120  │      ± 10          │ 

└──────────────────────────────────────────────────────
─────────┘ 

Llargària:  >= 100 cm 
 Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: <= 0,012 
Resistència característica estimada a compressió del formigó als 28 dies proveta 
cilíndrica: >= 27,5 N/mm2 
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (T.H.M.): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 
min 
Pressió interior de trencament: >= 2 bar 
Toleràncies: 
- Ovalació (diferència diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre 
nominal 
- Llargària nominal:  ± 2% 
 - Gruix nominal: ± 5%, <= 3 mm 
- Rectitud: ± 5 mm/m, <= 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: Protegits del sol i de les gelades. Assentats horitzontalment sobre 
superfí cies planes o bé apilats de manera que la càrrega no superi el 50% de la 
resistència a l'aixafament del tub. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada peça o a l'albarà de lliurament hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
 - Diàmetre nominal  
- Pressió de treball o indicació: Sanejament 
- Identificació de la sèrie o data de fabricació 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i peces per a junts. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta). 
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     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec. 
     - Comprovació de la estanquitat del tub. 
     - Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a 
cada peça es realitzaran: 
          - 5 determinacions del diàmetre interior. 
          - 5 determinacions de la longitud. 
          - Desviació màxima respecte la generatriu. 
          - 5 determinacions del gruix. 
          - 5 determinacions de les dimensions de la zona d’acoblament. 
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs  
(segons MOPU: Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades 
d’abastament d’aigua): 
     - Assaig d’estanquitat del tub. 
     - Resistència a l’aixafament. 
     - Resistència a la flexió longitudinal. 
- Per a cada tipus de junt que es proposi, es realitzarà un assaig d’estanquitat del 
conjunt format per dos trossos de tub units pel junt corresponent. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment 
reconeguda a un país de la 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: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris del “Plec de prescripcions tè cniques 
generals per a canonades de sanejament de poblacions” (MOPU). 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran materials que no arribin a l’ obra correctament referenciats i 
acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran re 
butjades a l’instant. 
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. 
La comprovació del diàmetre interior, es considera satisfactò ria si la mitjana de les 5 
determinacions és superior al diàmetre nominal i cadascuna de les mesures es troba 
dins de les toleràncies fixades. 
En cas d’incompliment, es repetirà el control sobre dues peces mé s del mateix lot, 
acceptant-se el conjunt quan la mitjana dels 3 resultats sigui conforme a les 
especificacions. 
En cas d’incompliment en els assaigs de resistè ncia i d’estanquitat, es repetirà el 
control sobre dues peces mé s del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous 
resultats siguin conformes a les especificacions. Si també falla una d’aquestes proves, 
es rebutjarà el lot assajat. 
 
 
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD1U004,BDD1U024. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per 
un procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense 
armadura, per a la formació de pou de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, 
amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Llosa reductora o per a l’adaptació del bastiment 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments, els àrids, l’aigua de pastat i els possibles additius han de complir la 
legislació vigent. L’ú s de fibres està autoritzat en la mesura en que siguin compatibles 
amb els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats.  No s'han 
d'admetre barrejes de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de 
ser homogeni i compacte. La superfí cie interior ha de ser regular i llisa. Es permeten 
petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament 
del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la 
amb un martell. 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, 
graons d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera 
i 25 cm de la superfície. 
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de  la norma UNE 127917 
Quantía mínima d'armadures (peces armades):  
- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l’orifici 
d’apertura 
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l’àrid, 
amb un mínim de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls. 
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 
- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un 
gruix de 200 mm) 
- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 
Gruix mínim de paret de les lloses: 
- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm 
Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm 
 Irregularitats de la superfície del formigó: 
- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm 
 Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 
min 
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm 
 - Gruix de paret:  ± 5% 
 - Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 
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- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 
0,5% 
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Planor dels extrems: 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i 
mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal  
- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
- Rugositats:  <= 1 mm 
 PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall 
recte, pla i perpendicular a l'eix del pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 
PEÇA DE BASE: 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha 
de ser pla i perpendicular a l'eix del pou. 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de 
portar incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 
50 cm. 
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 
 Alçària dels llits hidràulics: 
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 400 mm 
- Tipus B: La mitad del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el 
pou  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves 
característiques. 
El subministrador ha d’aportar 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: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Tots els mò duls, del tipus que sigui, han d’anar marcats amb la següent informació com 
a mínim: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l’element 
  - HM per a tubs de formigó en massa 
  - HA per a tubs de formigó armat 
  - HF per a tubs de formigó amb fibres d’acer 
- Identificació d’una tercera entitat certificadora 
- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d’entrada i sortida 
- Identificació de les condicions d’ús diferents de les condicions normals 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
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 - Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i 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 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de 
hormigón con fibra de acero y de hormigón armado. Complemento nacional de la Norma 
UNE-EN 1917. 
 
 
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDDZU002,BDDZU010,BDDZU004. 
 
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. 
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Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
 Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós 
han de tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. 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 diss eny 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’esta bilitat 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 superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes 
de la classe D 400 poden tenir una superficie 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. 
- Complements per a pou de registre:  
     - Graó d’acer galvanitzat 
     - Graó de fosa 
     - Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el tub i el 
pou de registre 
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: 
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     - 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’a ngle 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 contí nua 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 superfí cies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides 
amb una xapa de fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió  del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 
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% 
 GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a 
facilitar l'ancoratge. 
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Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, 
exfoliacions, etc. 
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
 Característiques del galvanitzat: 
- Densitat del metall dipositat:  ≥ 6,4 kg/dm3 
- Massa del recobriment (UNE 37-501):  ≥ 610 g/m2 
- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 
- Puresa del zenc (UNE 37.302):  ≥ 98,5% 
- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
 - Guerxament:  ± 1 mm 
 - Diàmetre del rodó:  - 5% 
 GRAÓ DE FOSA: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues 
de servei. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 17% 
 Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 
 Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
 - Guerxament:  ± 1 mm 
 FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de 
registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible 
entre el pou de registre i el tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la 
seva funció. 
No ha de tenir porus. 
 
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. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del 
fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
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Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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 tipo, marcado, 
control de calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de 
piezas moldeadas. 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
GRAÓ DE FOSA: 
* UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y 
suministro de piezas moldeadas. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías 
de suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales. 
 
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. 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació del marcatge CE en cada entrega. 
- Al cas de graons d’acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats: 
     - Assaig d’adherència d’un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula d e galvanitzat 
(UNE-EN ISO 1461) 
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’ú s 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 peç a 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. 
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BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDK1U005,BDKZU010. 
 
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 superficie superior antilliscant. 
 Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós 
han de tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. 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 diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació 
amb el bastiment. 
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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’esta bilitat 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 superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes 
de la classe D 400 poden tenir una superficie 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’a ngle 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 contí nua 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 superfí cies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides 
amb una xapa de fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
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Gruix mínim de fosa o d’acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió  del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 
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 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 
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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’ú s 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 peç a 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. 
 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG220030. 
 
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 la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s 
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 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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 instalaciones eléctricas. 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 de 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 posta en 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 Y 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 TU BS 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 caracterí stiques, es realitzaran els següents assaigs 
(UNE EN 50086-1): 
     - Resistència a compressió 
     - Impacte  
     - Assaig de corbat 
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     - Resistència a la propagació de la flama  
     - Resistència al calor 
     - Grau de protecció 
     - Resistència a l’atac químic 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment 
reconeguda a un país de la 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. 
 
 
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG31450U. 
 
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 RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, 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. 
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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. 
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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) 
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     - 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. 
 
 
BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG38U035. 
 
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 pú blica, 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. 
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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 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 
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 a l 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. 
 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES 
BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I 
SAFATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW21000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o 
metàl·liques. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, 
i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de 
tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS 
ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW38000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 
0,6/1 Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, 
conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, 
canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap  cas, la seva 
qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de 
conductor de coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 
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m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de  
conductor de seguretat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
BHN8 - LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE 
SODI A PRESSIÓ ALTA I HALOGENURS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHN84G60. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum asimètric amb difusor esfèric, troncocònic o pla, de tipus 1, 2, 3 o 4, amb bastidor 
metàl·lic o sense, amb cú pula reflectora o sense, amb allotjament per a equip o sense, 
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 400 W de potència. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per un barret-reflector superior, un difusor i una base que allotgi el 
portalàmpades, el sistema de subjecció amb l'entrada de cables, i un espai per a allotjar 
l'equip d'encesa si es el cas. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble 
ha de portar el símbol "Terra". 
Totes les parts metàl·liques han de ser esmaltades al foc, amb esmalt blanc l'interior del 
barret i de color la resta. 
Grau de protecció (UNE 20-324):  >= IP-23X 
 Aïllament (REBT):  Classe I 
 Diàmetre d'acoblament:  33 - 60 mm 
 Materials: 
- Barret i base:  Alumini 
- Difusor:  Plàstic 
- Portalàmpades:  Porcellana 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
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UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de 
descarga (excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de 
funcionamiento. 
UNE-EN 60662:1996 Lámparas de vapor de sodio de alta presión. 
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: 
Luminarias para alumbrado público. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció i identificació dels materials 
- Verificació de les característiques de les lluminàries 
- Verificació dels equips auxiliars 
- Verificar sistema de manteniment i conservació 
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, 
excepte que DF  estipuli quantitats superiors. 
En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la 
correcta regulació  de cadascuna de les llumeneres.   
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la 
partida. 
 
 
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS 
D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWM1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, 
projectors o elements de control, regulació o encesa d’ instal·lacions d’il·luminació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i 
no han de fer disminuir les característiques prò pies del conjunt de la instal·lació en cap 
de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BHWM - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE 
SUPORT DE LLUMS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWM1000. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris per a columnes, braços murals o bàculs. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc., han de ser els adequats per als suports 
d'il.luminació i no han de disminuir les característiques pròpies del conjunt de la 
instal.lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per a instal.lar una columna, un 
bàcul o un braç mural. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM11N22,FHM1N18. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus 
components acoblats a aquests.  
 S'han considerat els elements següents: 
- Columnes d’acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de 
formigó 
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m 
d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç , amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de 
formigó. 
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç  mural recte de planxa 
d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat 
amb platina i cargols. 
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargà ria, 
acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Braç mural: 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Creueta: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d’instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per 
la UNE 72-402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
 - Posició:  ± 50 mm 
BRAÇ MURAL: 
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
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Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
CREUETA: 
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb 
una brida(brida). 
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de 
la mateixa. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de 
taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del 
pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums 
vermells durant la nit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
SUPORTS VERTICALS: 
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y 
dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las 
columnas y báculos de alumbrado de acero. 
 
 
FHM1 - COLUMNES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM11N22,FHM1N18. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Columnes per a suport de llumeneres, d'acer galvanitzat, de forma recta o troncocónica, 
ancorades amb un dau de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
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- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d'instal.lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per 
la UNE 72-402. 
Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol 
i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
     - Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada del 
pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums 
vermells durant la nit. 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
* UNE 72-401-81 "Candelabros. Definiciones y términos." 
* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 
* UNE 72-403-84 "Candelabros. Materiales." 
 
 
FHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
FHN8 - LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE 
SODI A PRESSIÓ ALTA I HALOGENURS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHN84G61. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat: 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o 
sense, amb allotjament per a equip o sense, amb là mpada de vapor de sodi, acoblat al 
suport. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació  han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els 
materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i 
cables) i la lluminària. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la 
col·locació del llum. Si s’embruten es netejaran adequadament. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
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 tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió  disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà  a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
 
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 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
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UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: 
Luminarias para alumbrado público. 
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de 
descarga (excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de 
funcionamiento. 
 
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 de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 
enceses i l’equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d’il·luminació 
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 realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere 
nts distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que 
determini la DF. 
 
 
FHNJ - APLICS AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHNJ4111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aplics per a exteriors amb làmpades halògenes, incandescents  o fluorescents no 
integrades (sense equip incorporat). 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Aplics muntats superficialment 
- Aplics encastats al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació  han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els 
materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
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Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d’entrada dels 
cables. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i 
cables) i la lluminària. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 
manteniment. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
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 tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió  disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà  a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 
 
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 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: 
Luminarias empotradas. 
 
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 de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les 
enceses i l’equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d’il·luminació 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere 
nts distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
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INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que 
determini la DF. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 
RESIDUS 
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 
G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G219U105,G219U005,G219U040,G219U200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments. 
 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: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 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 per els 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. 
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L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties 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 veï nes, 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 matè ria 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 
 
 
G21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I 
SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G21B3004. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans 
mecà nics i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de 
formigó 
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 
- Desmuntatge de barana metàl·lica 
- Desmuntatge de reixa i ancoratges 
- Desmuntatge de senyal de trànsit 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de 
transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en 
condicions d'ús. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i 
femelles, i després les peces separadores. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties 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 veï nes, 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 matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O 
BALAUSTRADA: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la 
DT. 
DESMUNTATGE DE REIXA: 
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT  O ARRENCADA D’ESCALA DE GAT: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
 
G21H - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G21H0002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de 
nova col·locació d’elements d’instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o 
d’enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada de llum superficial 
- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels 
materials de rebuig generats i condicionament de l’abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la 
DT, descàrrega i classificació 
CONDICIONS GENERALS: 
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.). 
 
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. 
La xarxa ha d’estar fora de servei. 
Si la xarxa o l’element a desmuntar conté fluids, aquests s’han de buidar. 
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s’han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d’ ancoratge 
disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, 
aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a  desmuntar 
(grues, cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta 
d’un element elèctric, l’ extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment 
protegit. 
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. 
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Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en 
la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
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 (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 
afectar les construccions veï nes, 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. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte. 
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA DE TUBS D’INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES: 
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. 
ARRENCADA D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D’ENLLUMENAT: 
Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’ enderroc dels suports i fonaments si es el 
cas, amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
G21R - ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G21R0002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada d’arbres, arrels i part aèria, amb cà rrega manual o mecànica sobre camió o 
contenidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques  
- Tall del tronc 
- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 
- Càrrega sobre el camió o contenidor de banques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades 
CONDICIONS GENERALS: 
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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. 
El forat de la soca ha d’ estar reblert amb terres adequades, compactades amb el 
mateix grau que les del voltant. 
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
Només s’han d’ arrancar els arbres que indicats 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 de treball i fases 
- Apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes resultants 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
 S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc. 
S’ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic. 
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, molè sties o perjudicar les 
construccions, béns o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols. 
En acabar la jornada no s'han de deixar elements amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'arrancada 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 
 
Unitat d’arbre realment arrancat, aprovat per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* 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 
 
 
G22 - MOVIMENTS DE TERRES 
G221 - EXCAVACIONS EN DESMUNT 
 
 



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 

                                                                                     Plec de condicions tècniques particulars     

155 
  

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G221U010,G221U114,G221U116. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus d'excavació següents: 
- Excavació en terra amb mitjans mecànics 
 - Excavació en terreny de trànsit amb escarificadora 
 - Excavació en roca mitjançant voladura 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió 
Excavacions amb explosius: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de l’excavació i de la situació de les barrinades 
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
- Control posterior a l’explosió de les barrinades 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té 
un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%. 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de 
màquines o camions. 
La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajustar a les alineacions, pendents i 
dimensions especificades en la DT o en el seu defecte, les determinades per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
EXCAVACIONS EN ROCA: 
S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'utilitzar maquinària convencional. 
La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin 
entollaments. 
No s'han de produir danys sobre la roca no excavada. 
TERRA VEGETAL: 
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en la superfície i gruix definits en la DT o, 
en el seu defecte, l'especificat per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o 
estabilitat del terreny no excavat. 
S'ha d'atendre a les característiques tectó nic-estructurals de l'entorn i a les possibles 
alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar els 
fenòmens següents: 
- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades 
- Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació 
- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres 
- Talussos provisionals excessius 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació. 
Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels 
talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació  pugui afectar 
a les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de 
la DF. 
En el cas d'excavació  de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra 
(recobriment de talussos, etc.), s'ha d'emmagatzemar separada de la resta de productes 
de l'excavació. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar 
en direcció no perpendicular a ella i deixar sense excavar una zona de protecció 
d'amplària >= 1 m que s'haurà d'extreure després manualment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels talussos. 
Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents (mitjançant cobertura 
vegetal i cunetes), s'han de fer com més aviat millor. 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació. 
L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 
EXCAVACIONS EN ROCA: 
En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de 
la capa més baixa del ferm i s'ha de reblir amb material adequat. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir 
els corrents d'aigua interns, en els talussos. 
En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció 
necessàries d'acord  amb les instruccions de la DF. 
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus 
d'explosius i dels detonadors. 
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La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, 
el tipus d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció  
d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer 
segons el que determina la UNE 22381. 
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la 
norma UNE 22381 en funció  del tipus d'estructura existent en les proximitats, 
classificada segons els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma. 
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures 
de seguretat necessàries. 
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa 
del terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació 
d'un nou programa de voladures. 
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de 
metxes, detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, 
complementades amb les instruccions que figurin en la DT o en el seu  defecte, fixi la 
DF. 
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball 
amb explosius. 
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar 
de les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera 
perillosos. 
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometría 
adequada a l'ús definitiu previst. 
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot 
quedar retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així 
s'ha d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa. 
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt 
fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%. 
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i 
ha de ser designat especialment per la DF. 
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 
fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de 
prendre les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de 
carregar sense prendre precaucions especials aprovades per la DF. 
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha 
d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó  detonant o un sistema 
d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic 
que no propagui la flama. 
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada 
teòricament. 
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i 
la càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF. 
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-
enceb, inclús a l'aire lliure. 
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha 
d'adossar al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la 
detonació. 
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Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la 
mateixa persona que va preparar l'enceb. 
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la 
flama. 
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no 
produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. 
No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels  cartutxos, els 
cordons o les metxes. 
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui 
degudament senyalitzada. 
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots 
els accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acú 
stiques. 
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el 
personal està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, 
posant especial atenció a la possible existència de barrinades fallides. 
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la 
pega d'un d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de 
suspendre els treballs i avisar a la DF. 
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si 
no és amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. 
La metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha 
d'encendre primer. 
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi 
contat menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja 
hora. 
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. 
S'han de neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF. 
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de 
corrents estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar b arrinades amb 
possibilitat de que es produeixin tempestes. 
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament 
aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl·lics. 
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que 
puguin ser disparats amb seguretat. 
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del 
refugi per a l'accionament de l'explosor. 
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. 
L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de 
línia han de ser homologats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i 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. 
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Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 
s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat 
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 
Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera 
 
 
G222 - EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G222U102. 
 
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 mecà nics 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: 
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:  
- 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 
Excavacions amb explosius: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
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- Replanteig de l’excavació i de la situació de les barrinades 
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
- Control posterior a l’explosió de les barrinades 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té 
un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera 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. 
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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 
resistè ncia 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 matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
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 MITJANÇANT EXPLOSIUS: 
No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al 
programa d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs. 
El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim: 
- Maquinària i mètode de perforació 
- Llargària màxima de perforació 
- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 
barrinades 
- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 
- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 
- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 
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- Tipus d'explosor 
- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de 
l'obra 
- Mesures de seguretat per la obra i tercers 
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus 
d'explosius i dels detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, 
el tipus d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció  
d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer 
segons el que determina la UNE 22381. 
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la 
norma UNE 22381 en funció  del tipus d'estructura existent en les proximitats, 
classificada segons els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma. 
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures 
de seguretat necessàries. 
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa 
del terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació 
d'un nou programa de voladures. 
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de 
metxes, detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, 
complementades amb les instruccions que figurin en la DT o en el seu  defecte, fixi la 
DF. 
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball 
amb explosius. 
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar 
de les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera 
perillosos. 
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometría 
adequada a l'ús definitiu previst. 
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot 
quedar retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així 
s'ha d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa. 
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt 
fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%. 
Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva 
expulsió cap a l'exterior. 
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i 
ha de ser designat especialment per la DF. 
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 
fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de 
prendre les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de 
carregar sense prendre precaucions especials aprovades per la DF. 
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha 
d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó  detonant o un sistema 
d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic 
que no propagui la flama. 
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada 
teòricament. 
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i 
la càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF. 
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El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-
enceb, inclús a l'aire lliure. 
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha 
d'adossar al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la 
detonació. 
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la 
mateixa persona que va preparar l'enceb. 
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la 
flama. 
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no 
produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. 
No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels  cartutxos, els 
cordons o les metxes. 
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui 
degudament senyalitzada. 
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots 
els accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acú 
stiques. 
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el 
personal està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, 
posant especial atenció a la possible existència de barrinades fallides. 
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la 
pega d'un d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de 
suspendre els treballs i avisar a la DF. 
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si 
no és amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. 
La metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha 
d'encendre primer. 
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi 
contat menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja 
hora. 
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. 
S'han de neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF. 
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de 
corrents estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar b arrinades amb 
possibilitat de que es produeixin tempestes. 
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament 
aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl·lics. 
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que 
puguin ser disparats amb seguretat. 
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del 
refugi per a l'accionament de l'explosor. 
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. 
L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de 
línia han de ser homologats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència 
entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els 
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni 
la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 
s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat 
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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 
* UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 
 
 
G226 - TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G226U030. 
 
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 maquinà ria, amb la finalitat d'aconseguir una 
plataforma de terres superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres 
 - Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres 
 - Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament 
 - Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
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 - 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. 
La composició granulomètrica del tot-u ha 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 orgà nica 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 y 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 
Pró ctor 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 nomé s 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% 
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 
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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% 
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 sò ls 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 sò ls 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’í ndex 
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 mitjanç ant 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 caracterí stiques 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 sò ls que continguin fins 
a un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
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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, sem pre 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 las 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. 
PEDRAPLENS: 
El gruix màxim de les tongades , un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 
cops la mida màxima de l’àrid. En tot cas, el gruix de la tongada haurà de ser sempre 
superior a 3/2 de la mida mà xima del material a utilitzar. 
La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent  transversal al voltant del 4%, 
per a assegurar l’evacuació de les aigües sense perill d’erosió i evitar la concentració 
d’abocaments. 
S’ha d’aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà  
una franja de una amplada mínima de 2 metres des del canto del talús, en tongades 
més primes i mitjançant maquinària apropiada. No obstant, si el Contractista ho 
sol·licita, i ho aprova la DF, es podrà realitzar un altre mè tode, en el que es dotarà al 
pedraplè d’un sobreample d’1 o 2 metres, que permetin operar amb la maquinària de 
compactació de manera que el pedraplè teòric quedi amb la compactació adequada. 
En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part  mes 
baixa fins la part superior. Entre dues tongades successives cal que es compleixi que: 
I15/S85  < 5 
50/S50  < 25 
essent Ix l’obertura del tamís per el X% en pes del material de la tongada inferior, i Sx 
l’obertura del tamís per el X% en pes del material de la tongada superior. 
Característiques del pedraplè: 
- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador) 
- Assentament produït per la última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar 
mesurat després de la primera passada 
- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resultats a exigir en aquest assaig seran 
indicats en el  Projecte o pel Director de les obres. 
- Assaig de petjada (NLT 256):   
     - Zona de transició:  < 3 mm 
     - Per la resta:  < 5 mm 
Toleràncies de la superfície acabada: 
Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició  es comprovaran amb 
estaques anivellades fins a precisió de centímetres, situades en l’eix i a banda i banda 
dels perfils transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a trams de 
longitud inferior a 100 m, es calcularà  la diferència entre les cotes reals dels punts 
controlats i els seus valors teòrics (plànols), considerant-se positives les diferencies de 
cota corresponents a punts situats per sobre de la superfície teòrica. Els valors extrems, 
mà xim positiu (D) i màxim negatiu (d), han de complir les següents condicions: 
- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l’última tongada) 
- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2 
- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm   (zona de transició) 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 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 
En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel 
contractista, estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les 
condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 
1382/2002).  
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 mí nim 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 geotè xtils 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 mí 
nim 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. 
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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 mé s 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 matè ria 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 à rees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, 
segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
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.  OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l’assentament 
patró  o assentament corresponent a la compactació desitjada i del nombre de 
passades òptim de l’equip de compactació. 
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Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del 
material estè s, i la granulometria i densitat del material compactat. Es prendran mostres 
de volum no inferior a 4 m3 i s’ efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipus. Per a 
obtenir les dades corresponents al material compactat, es realitzaran calicates de 4 m2 
de superfície com a mínim, que afectaran a tot el gruix de la tongada corresponent. Es 
realitzarà  una inspecció visual de les parets de les calicates. 
Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de l’ 
amplada de les mateixes. 
Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o 
fracció diària compactada: 
- Determinació in situ de la humitat del sò l (NLT 103) 
- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134) 
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. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS: 
S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per partícules 
d’una grandària que pugui afectar a la representativitat de l’assaig. 
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. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS: 
Els resultats de les mesures s’interpretaran subjectivament i amb amplia tolerància. La 
DF decidirà si aprovar, modificar o rebutjar el mètode de treball. 
La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per 
replantejar el mètode de treball. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Vigilar i comprovar que l’ estesa de les capes compleix les condicions del plec i els 
criteris fixats al tram de prova. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS: 
Si no es compleix la condició 1, s’excavarà l’última tongada executada i e s construirà 
una altra de gruix adequat. 
Si no es compleix la condició 2, s’executarà una nova tongada de gruix adequat. 
Per últim, si no es compleix la condició 3, s’afegirà una capa d’anivellació amb un gruix 
mínim no inferior a 15 cm sobre el nucli, o a 10 cm sobre la zona de transició, 
constituïda per material granular ben graduat, de característiques mecànique s no 
inferiors a les del material del pedraplè, i amb una mida màxima de 900 mm. 
 
 
G228 - REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G228U200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió 
reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinà ria 
amb els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
 - Reblert de rases amb canonades o instal· lacions amb sorra natural o sorra de 
reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment 
autoritzada per al tractament d’ aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada 
per al tractament d’aquests residus 
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural 
 - Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
 CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, 
nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la 
rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació 
exigit amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 
tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
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La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge 
fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació 
d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu 
plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (UNE 103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
 - Nivells:  ± 30 mm 
 RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgà nica. El material de la zona alta 
ha de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui 
inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es 
garanteixi la unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de 
corregir abans de l'execució. 
El material s’ha d’estendre per tongades successives i uniformes , sensiblement 
paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les característiques  uniformes; en cas de no ser 
així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut 
òptim d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi as secat 
bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat 
resultant sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades 
situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, 
ha assolit la resistència necessària. 
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Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 
sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni 
danys a la tuberia instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per 
contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal  procedir a 
la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 
crear entre ells una superfície contínua de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, 
tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en 
cas de que es tracti de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* 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 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert. 
- Inspecció  visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti 
restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior al admissible. 
- Control de l’estesa: comprovació  visual del gruix i amplada de les tongades d’execució 
i control de la temperatura ambient. 
- Control  de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en 
un dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície 
màxima de 1 50 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ 
(ASTM D 30-17). 
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de 
reblert. En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
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- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la 
coronació  del reblert, i control de l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals 
com a màxim. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control 
de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d’ estreps o 
elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels 
punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 
d’assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual 
té una importà ncia fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com 
per a l’estesa. 
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 
100 % de la màxima obtinguda en el Pró ctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la 
resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè. 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el 
cas d’ utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un 
inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà  les 
limitacions establertes al plec de condicions. 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució  del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.  
 
 
G22D - ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G22DU030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar 
l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes, etc.), amb mitjans mecà nics i càrrega 
sobre camió. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- 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 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície resultant ha de ser l’adequada per al desenvolupament de treballs 
posteriors. 
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No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell 
de l'esplanada, fora d'aquest à mbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de 
sòl. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl  i amb el 
mateix grau de compactació. 
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu 
defecte, l'especificat per la DF. Només en els casos en que la qualitat de la capa inferior 
aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta 
no es retirarà. 
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.). 
Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar 
intactes, no han de patir cap desperfecte. 
 
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'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en 
la D ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles 
d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per sobre desprès de ser retirada.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
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. 
Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i 
amb les precaucions necessàries per tal de no perjudicar els elements de l'entorn . 
En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada 
capa ha de barrejar-se amb el sò l, de manera que no quedin buits. Per sobre de la 
capa superior s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, 
compactada. No s'han d'enterrar materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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G4 - ESTRUCTURES 
G45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G450U040,G450U070. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per 
a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en 
planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 
directament des de camió , amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars 
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Pilars 
- Bigues 
- Estreps 
- Sostres amb elements resistents industrialitzats 
- Sostres nervats unidireccionals 
- Sostres nervats reticulars 
- Lloses i bancades 
- Membranes i voltes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma 
EHE-08 , en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures 
(art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense 
regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de 
la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de 
l’EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de 
mitgeres, buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi 
explícitament la DF. 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 

                                                                                     Plec de condicions tècniques particulars     

177 
  

Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 24 mm  
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ±  12 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 
- Desviacions laterals: 
     - Peces:  ± 24 mm 
     - Junts:  ± 16 mm 
 - Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:   + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements: ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08. 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
SOSTRES NERVATS RETICULARS: 
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 
Separació entre eixos de nervis < 100cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
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     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 
prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 
>= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior 
a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions  explícites i 
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions 
de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi 
l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició  definitiva. 
La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.  En 
cas de considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la 
reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó  amb un gruix superior al que 
permeti una compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer mé s 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. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles 
entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la 
consistència de la mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació. 
S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen 
desplaçaments de l’armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi 
agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del 
junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts 
sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
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Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó  cal assegurar el 
manteniment de la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord 
amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del 
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense 
que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les 
cantonades i als paraments. 
FORMIGÓ LLEUGER: 
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es  reduirà la separació entre 
posicions consecutives dels vibradors al 70% de la  utilitzada per a un formigó 
convencional 
S’evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d’un excessiu vibrat. 
L’acabat superficial de la cara on s’aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines 
adients que garanteixin que el granulat s’introdueixi a la massa de formigó  i quedi 
recobert per la beurada 
ESTREPS: 
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el 
granulat gros parcialment vist, però no després. 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores 
abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del formigó. 
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el 
moment del formigonat  
En cas d’emprar-se peces ceràmiques s’ha de regar generosament. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar 
simultàniament. 
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense  que es 
produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les 
malles i d'altres elements del sostre. 
En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compactar el formigó de junts amb un 
vibrador que pugui penetrar en l’ ample d’aquests, excepte s’utilitza formigó 
autocompactant 
LLOSES: 
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la 
DT. Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars 
a la resultant del traçat de les armadures a ctives, i no es tornarà a formigonar fins que 
la DF els hagi examinat. 
Si l'element és pretesat, i no s’utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb 
especial cura la zona d'ancoratges. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, 
amb observació de l’ estat de neteja i entrada d’aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions 
d’ encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d’obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal 
d’evitar moviments de la ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la 
temperatura i condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 
17  de la norma EHE-08. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la 
DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 
d’acabat, segons l’article 100. Control de l’element construït de l’EHE-08. 
- Assaigs d’informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE-08, en les que 
els materials i la execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els 
controls preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a 
proves de cà rrega, les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o 
el plec de presc ripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l’ estructura convingui comprovar que la mateixa 
reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions 
tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s’han de realitzar, indicant amb 
tota precisió  la forma de realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l’estructura. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 
17  de la norma EHE-08. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la D.O. podrà  encarregar 
assaigs d’informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el 
formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o 
altres característiques de l’ element formigonat. 
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G4B - ARMADURES PASSIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G4B0U020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla 
electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva 
d’elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements 
de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 
-  Elements estructurals de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les 
indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les 
que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat 
a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 
d'altres substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, 
de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un 
vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la 
secció nominal. 
 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a 
la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona 
d’empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la 
màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que 
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a 
la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no 
sigui superior a 0,1 mm. 
L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent.  La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en 
l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
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La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, 
seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, 
la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres 
properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 
de la EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura. 
 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments 
epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de 
complir l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que 
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple  o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura 
quan les armadures estiguin a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de 
repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 
37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el 
formigonament. 
 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha 
de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, 
en funció de la classe d'exposició  ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons 
el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que 
no formen part de l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de 
garantir la durabilitat de la peça. 
Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició 
dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 
69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l’element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i 
quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui 
necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on 
diàmetre equivalent es  el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de 
les barres que formen el grup). 
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Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de 
l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o 
superior a la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, 
>= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció 
de l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 
20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 
de la EHE). 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en 
l’article 69.5.2.4 de la EHE. 
Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 
de la EHE) 
Llargà ria de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 
doblegadores mecà niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que 
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir 
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat 
en la taula  69.8.2 de la EHE-08 
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de 
complir l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol 
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden 
ser metàl·lics. 
 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 
i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 
següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
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L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra 
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins 
de l’element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
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. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació 
dels següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció  visual de les persones 
que l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència 
son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció 
adequades. 
 
 
G4L - ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS 
G4L1 - BIGUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PRETESAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G4L1U120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de biga prefabricada de formigó precomprimit per a la 
formació de sostres unidireccionals. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del perímetre de recolzament de les bigues, neteja i nivellament 
- Replanteig i col·locació de les bigues 
CONDICIONS GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que la biga compleix les característiques exigides a la DT. 
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Les bigues disposades per al muntatge no han de presentar superfícies desrentades, 
arestes descantellades, discontinuitats en el formigó o armadures visibles. 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha 
d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. 
La biga ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.4.1 de l'annex 11 de 
la norma EHE-08. 
Les toleràncies de muntatge han de complir l'especificat en l'article 5.4.3 de l'annex 11 
de la norma EHE-08. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Quan la DF ho consideri necessari es comprovaran les característiques mecàniques i, 
en particular, el mòdul de fletxa, moments de fissuració i trencament, i l'esforç tallant de 
trencament. 
La col·locació de la biga s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin 
afectar. 
Per a la col·locació s'ha de suspendre la biga pels punts preparats a l'efecte, als 
extrems de la mateixa. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, 
amb la suficient antelació , a l'aprovació de la DF, el programa de tall, restricció o 
desviament del trànsit. 
Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no hi hagin línies elèctriques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
* 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: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que 
presentin danys deguts al transport. 
- Replanteig de la situació de les peces. 
- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 
- Col·locació de l’apuntalament, en cas que sigui necessari. 
- Anivellament i control topogràfic (si é s el cas) de les peces col·locades. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d’execució. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions 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. 
 
 
G4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G4Z7U002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Recolzament estructural elàstic format mitjançant làmina de neoprè armat o sense 
armar, col·locat entre dues bases d'anivellament i base d’anivellament de morter de 
ciment per al suport dels mecanismes de recolzament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Recolzaments: 
- Preparació i comprovació de les superfícies de recolzament 
- Execució de les bases d'anivellament 
- Col·locació dels aparells de recolzament 
Base d’anivellament: 
- Preparació i comprovació de les superfícies per anivellar 
- Neteja de les bases de recolzament 
- Execució de les bases d'anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
La col·locació dels elements ha d'estar d'acord amb les especificacions de la DT. 
Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina, fang o qualsevol material que pugui 
impedir el bon funcionament del recolzament. 
Les dimensions de la base de recolzament venen determinades per les característiques 
de l’ aparell utilitzat: 
Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzament i l'extrem de la base d'anivellament: 
- Si l'alçària de la base és <= 8 cm:  >= 5 cm 
- Si l'alçària de la base és >= 8 cm:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Posició en planta:  ± 1 mm 
 - Replanteig de cotes:  ± 10 mm 
 RECOLZAMENTS: 
No ha d'haver degradacions en el material elastomèric. 
La superfície de recolzament ha d'estar anivellada i aplomada. 
No hi ha d'haver irregularitats que dificultin el contacte entre els diferents elements. 
L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivellament. 
L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement comprimit i no han d'haver espais 
buits entre ell i les bases d'anivellament. 
No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respecte a la seva posició inicial. 
S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'aparell de recolzament en les rases 
d'anivellament. 
No hi ha d'haver distorsions excessives de l'aparell respecte a les previstes a la DT. 
A una mateixa línia de recolzament, els aparells han de presentar escurçaments 
verticals idèntics sota càrregues verticals idèntiques. 
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 Quan la placa porti incorporats perns d'ancoratge les cares superior i inferior de l'aparell 
han d'estar en contacte amb les bases d'anivellament i els perns d'ancoratge s'han 
d'encastar dins els elements estructurals que s'han de suportar. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig del eixos:  ± 5 mm 
 - Llargària:  ± 5% 
 - Amplària:  ± 5% 
 - Gruix:  ± 1 mm 
 BASE D’ANIVELLAMENT: 
Les superfícies en contacte amb les cares superior i inferior de l'aparell de recolzament 
han de ser planes i horitzontals. 
No hi ha d'haver restes de l'encofrat que ha servit per a formigonar les bases 
d'anivellament. 
Hi ha d'haver una alçada suficient entre les dues superfícies que es recolzen per a 
facilitar la inspecció i la sustitució de l'aparell, si és el cas. 
Distància entre les dues superfícies a recolzar:  >= 15 cm 
 Distància entre l'extrem de la base d'anivellament i els paraments laterals de les 
superfícies a recolzar:  >= 10 cm 
Alçària de la base inferior:  >= 5 cm 
Alçària de la base superior:  >= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 1 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
dm3 de volum mesurat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos 
para puentes de carretera 
* 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 BASE D’ANIVELLAMENT 
PER A ESTRUCTURES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà la base de recolzament (si és el 
cas). 
- Replanteig dels punts de recolzament. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN RECOLZAMENTS DE 
NEOPRÈ ARMAT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció dels aparells abans de la seva col·locació. 
- Replanteig i control dimensional de les bases d’anivellament. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BASE 
D’ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
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CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN RECOLZAMENTS 
DE NEOPRÈ ARMAT: 
Les inspeccions es realitzaran  a la totalitat dels recolzaments. 
CONTROL D’ EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D’INCOMPLIMENT EN BASE D’ ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades abans de situar els 
aparells de recolzament. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS  
D’INCOMPLIMENT EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 
En cas d’irregularitat en el funcionament o ubicació de qualsevol aparell de recolzament, 
s’ analitzaran les causes que les hagin produït i es procedirà a la seva substitució. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASE D’ 
ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES: 
Per a cada base executada: 
- Control de la planor i horitzontalitat de la base. 
- Control dimensional en planta i alçat. 
CONTROL DE L’ OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN 
RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 
Inspecció visual del recolzament un cop hagi entrat en càrrega. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN 
RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 
Les inspeccions es realitzaran  a la totalitat dels recolzaments. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ 
ARMAT: 
En cas d’irregularitat en el funcionament o ubicació de qualsevol aparell de recolzament, 
s’ analitzaran les causes que les hagin produït i es procedirà a la seva substitució. 
 
 
G9 - FERMS I PAVIMENTS 
G92 - SUBBASES 
G921 - SUBBASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G921U020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial 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, 
provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament d’aquests residus. En 
obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que 
especifiqui la DF. 
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S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s necessaris per tal d’evitar 
entollaments. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La humitat òptima de compactació, s’ha d’ajustar a la composició i forma d’actuació de 
l’equip de compactació. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (UNE 103501). 
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 
103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat  superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 
510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
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 
 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
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. 
La preparació  del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de 
compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos  que la DF autoritzi el 
contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humi 
dificar, si es considera necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produï t 
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 
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 aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anterior. 
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 medis adequats al cas per tal d'aconseguir  la densitat prevista. 
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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. 
 
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 es creixos 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/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. 
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: 
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 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descà rrega 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. 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’ 
amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim. 
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ 
execució. 
- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha 
d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un 
camió carregat sobre ella. 
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les 
tongades d’execució i control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicació  de la 
placa es determinarà la humitat in-situ. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comparació entre la rasant acabada i la establerta en el projecte: comprovació de 
l’existència  de ruptura de peralt; comprovació de la amplada de la capa; revisió dels 
cantells de perfils transversals. 
- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex de regularitat 
internacional (IRI) (NLT 330). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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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 s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de 
prova per part de la DF. 
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha 
d’assentar compleixi les exigències del plec de condicions.  
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit 
establert al plec, o quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del 
material. 
Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o 
superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la 
mostra. Es podran admetre un màxim d’ un 40% de punts amb resultat un 2% per sota 
del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució  del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà p 
er sí mateix causa de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega 
complirà  les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es 
recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de 
regularitat superficial.  
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de 
regularitat superficial.  
 
 
G922 - SUBBASES DE SAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G922U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló. 
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: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que 
especifiqui la DF. 
S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s necessaris per tal d’evitar 
entollaments. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
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En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (UNE 103501). 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
 - Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produï t 
alteracions en la seva humitat. 
Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’ un tram de 
prova, per tal de fixar la composició i forma d’actuació de l’equip compactador i per a 
determinar la humitat de compactació més adient al procediment d’execució. La DF 
decidirà si es acceptable la realització d’aquesta prova com a part integrant de l’obra. 
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. 
L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en 
tongades de gruix no superior a 30 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de 
la precedent. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera 
necessari. 
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 d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 
1/3 del de l'element compactador. 
La compactació se ha d’efectuar cont ínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, 
quan es compacti una d’elles s’ampliarà  la zona de compactat per a incloure com a 
mínim 15 cm de la franja anterior. 
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 medis 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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
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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 es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva 
de gruixos de capes subjacents. 
 
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. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descà rrega 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. 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’ 
amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim. 
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ 
execució. 
- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha 
d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un 
camió carregat sobre ella. 
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les 
tongades d’execució i control de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicació  de la 
placa es determinarà la humitat in-situ. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comparació entre la rasant acabada i la establerta en el projecte: comprovació de 
l’existència  de ruptura de peralt; comprovació de la amplada de la capa; revisió dels 
cantells de perfils transversals. 
- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex de regularitat 
internacional (IRI) (NLT 330). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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 s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de 
prova per part de la DF. 
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha 
d’assentar compleixi les exigències del plec de condicions.  
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit 
establert al plec, o quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del 
material. 
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Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o 
superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la 
mostra. Es podran admetre un màxim d’ un 40% de punts amb resultat un 2% per sota 
del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució  del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà p 
er sí mateix causa de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega 
complirà  les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es 
recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de 
regularitat superficial.  
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de 
regularitat superficial.  
 
 
G96 - VORADES 
G965 - VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9650005,G9650020. 
 
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 o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre base de formigó: 
- 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 
Col·locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
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% 
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 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
  
 
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. 
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada 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 de l 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. 
 
 
G97 - RIGOLES 
G975 - RIGOLES DE PECES DE FORMIGÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G975U010. 
 
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 ser <=  5 mm i 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 
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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 de l 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 necessà ries 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. 
 
 
G9E - PAVIMENTS DE PANOT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9E1U010. 
 
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 
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- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, 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. 
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. 
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 
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 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 qu e normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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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 fe r 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. 
 
 
G9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9F1U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 
i a les rasants previstes. 
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.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
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Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
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 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
 - Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que 
indiqui la DT. 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la 
subbase o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó 
vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
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. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de 
base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
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: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen  
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
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Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
G9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
G9GA - PAVIMENTS DE FORMIGÓ VIBRAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9GA0004. 
 
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 mes 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 superfí cie 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: 
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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 R egularitat 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 pè 
rdues 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. 
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 despré s 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 prenent cura d'evitar segregacions i 
contaminacions. 
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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. 
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L'espaiament dels piquets que sustentin 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 piquets consecutius 
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 inclò s 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.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la capa sobre la que s’ha d’ estendre el formigó. 
- Inspecció del procés d’execució, en especial la formació dels junts del paviment. 
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- Execució d’un tram de prova: la cura del tram es perllongarà el temps previst en el 
Plec de Condicions, i als 54 dies de la seva estesa, s’extrauran 6 testimonis cilí ndrics 
(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 resultat d’aquest assaig servirà de referència per els assaigs 
d’informació a realitzar en cas d’incompliment de les resistències dels lots d’ obra 
(control de materials). 
- Comprovació del gruix d’estesa amb un punxó  graduat o altre procediment que aprovi 
la DF. 
- Comprovació de les cotes a l’ eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus 
graduats amb precisió de mm, en perfils transversals separats un màxim de la meitat de 
la separació prevista en els perfils de projecte o de 20 m. Determinació de l’am plada i 
pendent transversal per a cada semiperfil. 
-  Es defineix com a lot de control la part de paviment executada que no supera els 
límits de: 
     - Superfície màxima = 3500 m2 
     - Longitud màxima = 500 m 
     - Temps d’execució <= 1 dia 
- Per a cada lot es controlarà: 
     - Profunditat de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra (NLT 335) 
     - S’extrauran 2 testimonis cilíndrics per a control de l’espessor de les lloses i la 
homogeneïtat del formigó 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
La situació dels testimonis que s’extreuen del tram de prova, ha de ser aleatòria amb les 
següents restriccions: 
     - Distància longitudinal mínima entre dos testimonis: 7 m 
     - Distància mínima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm 
La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà  a partir de les 
24 hores següents a la seva execució. Els punts d’extracció de testimonis per a control 
de gruix es determinaran aleatòriament. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la 
realització de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la 
fórmula de treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. 
Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts. 
En cas de detectar incompliment en el gruix d’un testimoni, es prendran nous testimonis 
prò xims al primer per tal de delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop 
corregida la zona, el nombre d’assaigs de comprovació s’incrementarà a 5.  
Els forats que resultin de l’extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser 
reblerts amb formigó de la mateixa qualitat que l’utilitzat a la resta de la capa, que serà  
compactat i enrasat correctament. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Obtenció del  coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat. 
- Determinació de la resistència característica a flexotracció a 28 dies 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Si l’incompliment de les toleràncies de regularitat superficial excedeixen dels valors 
indicat s en la taula 1, es procedirà de la següent manera: 
- Si excedeixen en menys del 10% de la longitud del tram controlat, es corregiran els 
defectes de regularitat superficial mi tjançant fresat, sempre que no suposi una reducció 
de l’espessor de la capa per sota del valor especificat en els Plànols i que la superfície 
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disposi d’un acabat semblant al conjunt de l’obra. A càrrec del Contractista es procedirà 
a la correcció dels defectes o bé a la demolició i  retirada a la deixalleria. 
- Si els resultats de la regularitat  superficial de la capa acabada excedeixen els límits 
establerts a la taula 1 en més del 10% de la longitud del tram controla t, es demolirà el 
lot i  es retirarà a deixalleria a càrrec del Contractista. 
Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF. pot acceptar petites fissures de 
retracció plàstica, de longitud curta i que no afectin més que de forma limitada a la 
superfície de les lloses, i podrà exigir el seu segellat. 
Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a un 
junt, la DF. podrà acceptar la llosa si es realitzen les següents operacions: 
- Si el junt més proper a l’esquerda no s’ha obert, s’instal·laran a l’ esquerda passadors 
o barres d’unió, amb disposició similar als existents al junt. L’esquerda es segellarà, 
prèvia regularització i encaixat dels seus llavis. 
- Si el junt més proper a l’esquerda s’ha obert, s’injectarà una resina epoxi, aprovada 
per la DF  per tal de mantenir la continuïtat de la llosa. 
En lloses amb altres tipus d’esquerda, com les de cantonada, la DF. decidirà 
l’acceptació o l’enderroc total o parcial i posterior reconstrucció. En el primer cas, 
l’esquerda s’injectarà  tant aviat com sigui possible, amb una resina epoxi per tal de 
mantenir la continuïtat de la llosa. En cas d’un enderroc parcial, cap element de la llosa 
final pot tenir una dimensió inferior a 1,5 m 
La recepció definitiva d’una llosa amb esquerdes només es produirà si, en acabar el perí 
ode de garantia, les esquerdes no han augmentat ni s’han produït danys a les lloses 
veïnes. En cas contrari, la DF. ordenarà l’enderroc total i posterior reconstrucció d e la 
llosa. 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars haurà  de fixar les penalitzacions a 
imposar per falta d’espessor. Aquestes penalitzacions no podran ser inferiors a les 
següents:  
- Si la mitjana de les diferències entre l’espessor mesurat i el prescrit fos positiva, i no 
més de 1 individu de la mostra presentés una merma (diferencia negativa) superior a 20 
mm, s’aplicarà, al preu unitari del lot, una penalització d’un 0,5% por cada mil·límetre de 
la merma en qüestió. 
- Si la merma mitjana fos inferior o igual a 20 mm, i no més de 1 individu de la mostra 
presenta una merma superior a 30 mm, s’aplicarà, al preu  unitari del lot, una 
penalització d’un 1% per cada mil·límetre de merma mitja. 
En els demés casos, se demolirà i reconstruirà el lot a expenses del Contractista. 
La profunditat mitja de la textura superficial haurà d’ estar compresa entre els límits 
especificats, i cap dels resultats individuals podrà  ser inferior a 0,40 mm.  
Si la profunditat mitja de la textura excedís els límits especificats, el Contractista ho 
corregirà , a càrrec seu, mitjançant un fresat de petit espessor (inferior a un centímetre), 
sempre que l’espessor de la llos no sigui inferior en un centímetre al previst en el 
projecte. 
 
 
G9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9H3U260,G9H1U120,G9HA0010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa col·locada i compactada.  
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient. 
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- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura superior 
a la de l’ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Estesa de la mescla bituminosa 
- Compactació de la mescla bituminosa 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense 
segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expres 
sat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-
159). 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
La capa acabada ha de complir els mateixos valors de l’Í ndex de Regularitat 
Internacional (IRI) que els demanats per la superfície existent abans d’estendre la capa, 
especificats anteriorment. 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
 El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció 
tipus de la DT 
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la 
secció -tipus. 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus. 
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la 
secció-tipus. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric 
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric. 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
 MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
 Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la 
mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric 
 - Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 
 - Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m 
 - Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot 
tenir restes de fluidificants o aigua a la superfície. 
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L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la 
capa i amb la major continuïtat possible. 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o 
amb superfí cies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la 
seva amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament 
desfasades, evitant junts longitudinals. 
Als demés casos, 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 una junta longitudinal. 
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua 
estigui encara calenta , si la mescla es en calent, i en condicions de ser compactada. 
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar 
la zona de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 
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. 
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 a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements 
adequats , abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de 
les capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments 
necessaris per al corró. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin 
aigua sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF. 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de 
pluja. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma 
contínua. Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
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 fó rmula 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 correspondè ncia, 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. 
S’ha de comprovar la regularitat superficial i l’estat de la superfície sobre la que s’ha 
d’estendre la mescla bituminosa en calent. El Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, o en el seu defecte el Director d’Obra, ha d’ indicar les mesures a prendre 
per restablir una regularitat superficial acceptable i, si s’escau, reparar les zones 
danyades. Els valors a complir han de ser els següents: 
- Per tot-u artificial:  Segons taula 510.6 de l’apartat 7.4 de l’article 510 de la norma 
PG3/75 MOD7 
- Per materials tractats amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment): Segons la taula 513.8 de 
l’ apartat 7.4 de l’article 513 de la norma PG3/75 MOD7 
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, en ferms de nova 
construcció:  Segons la taula 542.15 de l’apartat 7.3 de l’article 542 de la norma PG3/75 
MOD7 
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- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, en ferms rehabilitats 
estructuralment:  Segons la taula 542.16 de l’apartat 7.3 de l’article 542 de la norma 
PG3/75 
Sobre aquesta capa s’ha d’executar un reg d’imprimació o un reg d’adherè ncia segons 
correspongui depenent de la seva naturalesa. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos 
heterogeni, s’haura n d’eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les 
zones massa permeables, segons les instruccions del Director d’Obra. 
S’ha de comprovar especialment que transcorregut el te rmini de trencament del lligant 
dels tractaments aplicats, no queden restes d’aigua a la superfície, i també, si ha 
transcorregut molt de temps des de la seva aplicació, s’ha de comprovar que la seva 
capacitat d’unió  amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial, en cas 
contrari, el Director d’Obra ha de poder ordenar l’execució d’un reg d’adherència 
addicional. 
L’estenedora s’ha de regular de forma que la superfí cie de la capa estesa resulti llisa i 
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un espessor tal que, una 
vegada compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades als Plànols del 
Projecte, amb les toleràncies següents: 
- Per a capes intermitges, la superfície acabada no pot diferir de la teòrica en més de 10 
mm; 
- Per a capes de base, la superfície acabada no pot diferir de la teòrica en més de 15 
mm. 
L’amplada mínima i màxima d’extensió s’ha de definir al Plec de Prescripcions Tè 
cniques Particulars o, al seu defecte, pel Director d’Obra. Si a l’estenedora s’acoblessin 
peces per augmentar la seva amplada, aquestes hauran de quedar perfectament 
alineades amb les originals.   
L’alimentació de les estenedores s’ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat  
remanent, iniciant el seu ompliment amb un nou camió quan encara quedi una quantitat 
apreciable de material. 
L’estesa de la mescla no s’ ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, 
amb els mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. 
La DF ha de poder limitar la velocitat màxima d’estesa en funció  dels mitjans de 
compactació existents. 
Les maniobres de parada i arrencada de les estenedores s’ han de fer sincronitzant la 
velocitat idònia d’arrencament amb la freqüència de vibració de la regla. 
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 en tot el seu espessor. Se li ha d’aplicar una capa uniforme i lleugera de reg 
d’adherència, deixant trencar l’emulsió suficientment. A continuació, s’ha d’escalfar la 
junta i estendre la següent franja contra ella. 
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 l’espessor de la capa a 
estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprè 
s de gelades o a taulers d’estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits. 
Tampoc es permet la posta en obra de MBC. en cas de pluja. 
La compactació s’ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d’Obra en funció  
dels resultats del tram de prova; s’ha de fer a la major temperatura possible, sense 
sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi 
desplaçament de la mescla estesa; i s’ha de continuar  mentre la temperatura de la 
mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en 
condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat següent: 
- Per capes d’ espessor igual o superior a 6 cm, la densitat no pot ser inferior al 98% de 
la densitat de referència; 
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- Per capes d’espessor no superior a 6 cm, la densitat no pot ser inferior al 97% de la 
densitat de referència. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú  i en 
mescles bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de 
la tongada fins que l’augment de la viscositat del betum contraresti una eventual 
tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s’ ha de continuar 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’hagi assolit prèviament la densitat abans 
especificada.  
Les possibles irregularitats s’han de corregir manualment. 
Es poden fer servir compactadores de corrons metàl·lics, estàtics o vibrants, de 
pneumàtics o mixte s. La composició mínima de l’equip ha de ser una compactadora 
vibratòria de corrons metàl·lics o mixte, i una compactadora de pneumàtics. 
Tots els tipus de compactadores han de ser autopropulsades, tenir inversors de sentit 
de la marxa d’acció  suau, i estar dotades de dispositius per la neteja de les seves 
llantes o pneumàtics durant la compactació i per mantenir-los humits en cas necessari. 
Les compactadores de llantes metàl·liques no han de presentar solcs ni irregularitats en 
aquestes. Les  compactadores vibratòries han tenir dispositius automàtics per eliminar 
la vibració, a l’invertir el sentit de la marxa. Les de pneumàtics han tenir rodes llises, en 
nombre, mida i configuració  tals que permetin el solapament de les marques de les 
davanteres i les del darrere, i lones protectores contra el refredament dels pneumàtics. 
Les pressions de contacte, estàtiques o dinàmiques, dels diversos tipus de 
compactadores han de ser  aprovades pel Director d’Obra, i seran les necessàries per 
aconseguir una compacitat adequada i homogènia de la mescla en tot el seu espessor, 
sense produir trencaments de l’à rid, ni enrotllament de la mescla a la temperatura de 
compactació. 
Als llocs inaccessibles pels equips de compactació normals, es faran servir uns alt res 
de mida i disseny adequats per la labor que es pretén realitzar i sempre han d’estar 
autoritzats per la DF. 
S’ha de comprovar la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació, verifican 
t: 
- Que el nombre i tipus de compactadores són els aprovats; 
- El funcionament dels dispositius d’humectació, neteja i protecció; 
- El llast, pes total i, si s’escau, pressió d’inflat de les compactadores; 
- La freqüència i l’amplitud a les compactadores vibratòries; 
- El nombre de passades de cada compactadora. 
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar mitjanç ant 
fresat els excessos de lligant i s’han de segellar les zones massa permeables. 
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s’han d’evitar sempre els 
junts longitudinals. 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l’execució  del junt 
longitudinal. 
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la 
de la fórmula de treball. 
En cas d'alimentació  intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla 
que quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui 
inferior a la de la fórmula de treball per a l’inici de la compactació ; en cas contrari s’ha 
d’executar una junta transversal. 
On resulti impossible, a judici del Director d’Obra, l’ús de mà quines estenedores, la 
mescla bituminosa en calent s’ha de poder posar en obra per altres procediments 
aprovats per aquest. S’ha de descarregar fora de la zona on s’hagi d’estendre i s’ha de 
distribuir  en una capa uniforme i d’un espessor tal que, una vegada compactada, 
s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les 
toleràncies abans descrites. 
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Les estenedores han de ser autopropulsades i han d’ estar dotades dels dispositius 
necessaris per estendre la mescla bituminosa en calent amb la geometria i producció 
desitjades i un mínim de precompactació, que en el cas de mescla contínua ha de ser 
fixat pel Plec de Prescripcions Tè cniques Particulars o, al seu defecte, pel Director de 
l’Obra i en el cas de mescla discontínua ha de ser fixat pel Director d’Obra. La capacitat 
de la tremuja, així com la potència, han de ser  adequades pel tipus de treball a 
realitzar. 
L’estenedora ha d’estar dotada d’un dispositiu automàtic d’anivellació i d’ un element 
calefactor per l’execució de la junta longitudinal. 
S’ha de comprovar, si s’escau, que els ajusts dels diferents elements de l’estenedora s’ 
atenen a les toleràncies mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajusts no 
han estat afectats pel desgast o altres causes. 
Per les categories de trànsit pesant T00 a T2 o amb superfícies a estendre superiors a 
70.000 m2, ha de ser  preceptiu disposar, davant de l’estenedora, d’un equip de 
transferència autopropulsat de tipus sitja mòbil, que essencialment garanteixi 
l’homogeneització granulomètrica i a més permeti la uniformitat tè rmica i de les 
característiques superficials. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la 
màxima prescrita a la fò rmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la 
mescla extesa; i s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la 
mínima prescrita i la mescla estigui en condicions de ser compactada. 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa 
uniforme i fina de reg d'adherè ncia. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui 
piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada. 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrà la posada en obra de la mescla 
quan la temperatura ambient a l’ombra sigui inferior a 8ºC amb tendència a minvar. Amb 
vent intens, després de glaç ades, especialment sobre taulers de ponts i estructures, la 
DF pot augmentar el valor mínim de la temperatura. 
També s’han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques. 
La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ ha 
de regular de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense 
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació 
s’ajusti a la secció transversal indicada  a la DT amb les toleràncies previstes. 
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a 
la sortida de la estenedora, no pot ser inferior a 135ºC. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la 
mateixa arribi als 60ºC. Fins que la capa no assoleixi la  temperatura ambient, s’han 
d’evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l’amplària de cada capa realment construï 
da d'acord amb les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos 
següents: el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat 
mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot. 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
m2 de superfície, mesurats multiplicant l’amplària senyalada per la capa en la DT per la 
llargà ria realment executada. 
CONDICIONS GENERALS: 
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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) 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
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 D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLA BITUMINOSA 
EN CALENT: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Abans d’iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent, s’ha 
d’execu tar un tram de prova, per comprovar la fórmula de treball, la forma d’actuació 
dels equips d’extensió i compactació i, especialment, el pla de compactació. 
  En capa de rodadura, es comprovarà expressament: 
     - Mesura de la macrotextura superficial mitjançant l’assaig del cercle de sorra (UNE-
EN 13036-1).  
- Comprovació de la regularitat superficial i l’estat de la superfície sobre la que s’ha 
d’estendre la capa d’aglomerat. 
- Inspecció permanent dels processos d’estesa i compactació. 
- Inspecció visual de l’aspecte de la mescla a la descàrrega del camió. 
- Control de temperatures en el moment de l’estesa (descàrrega del camió) i al acabar el 
procé s de compactació. Control també de la temperatura ambient abans de començar 
l’estesa. 
- Amb la freqüència que estableixi el Director d’Obra, s’ha de comprovar l’espessor 
estès, mitjançant un punxó graduat.  
- Cada 40 t de mescla: 
     - Control de la temperatura de la mescla bituminosa 
- En mescles drenants i discontinues BBTM B, cada 50 t de mescla: 
     - Control de la permeabilitat in-situ (NLT 327) 
CONTROL D’ EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D’INCOMPLIMENT EN MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
Només s’ha d’acceptar el tram de prova i per tant, s’ha d’iniciar la producció  de la 
mescla bituminosa, quan es compleixin les condicions establertes referents a 
compactació, geometria i regularitat superficial de la capa acabada. En altre cas, s’ha de 
procedir a la realització  de successius trams de prova, introduint-se les modificacions 
pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell de 
qualitat exigit. 
La DF ha de poder acceptar la utilització de mètodes no destructius per a la 
determinació  de densitats, sempre que en l’execució del tram de prova s’hagi establert 
una correlació fiable amb l’extracció de testimonis. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES 
BITUMINOSES EN CALENT: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
MESCLA CONTINUA: 
- Cada 90 t de mescla: 
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     - Gruix i densitat d’una proveta testimoni (UNE-EN 12697-6) 
- A cada hectòmetre del perfil auscultat: 
     - Regularitat superficial mitjançant la determinació de l’índex de regularitat 
internacional (NLT 330) 
MESCLA DRENANT: 
- Cada 90 t de mescla: 
     - Extracció de testimonis (en número no inferior a 5) de la capa compactada, amb 
determinació del gruix, contingut de buits (UNE-EN 12697-8) i densitat (UNE-EN 12697-
6). 
MESCLA DRENANT I DISCONTINUA: 
- A cada hectòmetre de perfil auscultat: 
     - Regularitat superficial mitjançant la determinació de l’í ndex de regularitat 
internacional (NLT-330) 
MESCLA DISCONTINUA BBTM A: 
- Cada 240 t de mescla: 
     - Extracció de testimonis (en número no inferior a 5) i determinació de la densitat 
aparent de la proveta i del gruix de la capa. 
MESCLA DISCONTINUA BBTM B: 
- Si el gruix de la capa és igual o superior a 2,5 cm, cada 240 t de mescla: 
     - Extracció de testimonis (en número no inferior a 5) i determinació del contingut de 
buits i densitat. 
- Si el gruix de la capa és inferior a 2,5 cm: 
     - Comprovació de la dotació mitja de mescla per divisió de la massa total dels 
materials corresponents a cada càrrega, mesurada per diferència de pes del camió 
abans i desprè s de carregar-lo, per la superfície realment tractada, mesurada sobre el 
terreny. 
EN CAPA DE RODADURA: 
- A tota la longitud del lot: 
     - Determinació de la resistència al lliscament (NLT 336) 
- A cada hectòmetre de perfil auscultat: 
     - Mesura de la textura superficial mitjançant l'assaig del cercle de sorra (UNE-EN 
13036-1). 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN 
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT: 
Els testimonis de la capa de mescla bituminosa s’han d’extraure en nú mero no inferior 
a 5, en punts repartits al llarg de l’extensió del lot i situats aleatòriament. 
La regularitat superficial s’ha de controlar a partir de les 24 hores de la seva execució  i 
sempre abans de l’estesa de la següent capa. 
S’ha de tenir especial cura en la comprovació  de la regularitat superficial amb la regla 
de 3 m en les zones en que coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2% i una 
pendent transversal inferior al 2% (zones de transició de peralt), per a comprovar que no 
queden zones amb desguà s insuficient. 
EN CAPA DE RODADURA: 
La resistència al lliscament es controlarà a partir dels 2 mesos de la seva posta en 
servei.  
La macrotextura superficial es mesurarà abans de la posta en servei de la capa. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT  EN MESCLES BITUMINOSES EN 
CALENT: 
El lot de control definit en el procés d’execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada 
o j ornada diària) s’ha d’acceptar o rebutjar globalment.  
Les condicions d’acceptació són les següents: 
MESCLA CONTINUA: 
- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l’especificada anteriorment; no mé s 
de 3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin 
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de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, 
s’ha de procedir de la següent manera: 
     - Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha 
d’aixecar  la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i 
s’ha de reposar per compte del Contractista; 
     - Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s’ha 
d’aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat. 
- L’espessor mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus dels Plà nols 
del Projecte, ni diferir del teòric en més de les toleràncies abans especificades; no més 
de 3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin 
del prescrit en més d’un 10%.Si l’espessor mig obtingut en una capa és inferior a 
l’especificat anteriorment, s’ha de procedir de la següent manera: 
     - Per capes de base: 
          - Si l’espessor mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de 
l’especificat abans, s’haurà de rebutjar  la capa, i el Contractista, pel seu compte, haurà 
d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre 
la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib; 
          - Si l’espessor mig obtingut fos superior al 80% de l’especificat abans, i no 
existissin problemes d’entollament, s’haurà de compensar el minvament de la capa amb 
l’espessor addicional corresponent a  la capa superior per compte del Contractista. 
     - Per capes intermitges: 
          - Si l’espessor mig obtingut en una capa intermitja fos inferior al 90% de 
l’especificat abans, s’haurà de rebutjar  la capa, i el Contractista, pel seu compte, haurà 
d’aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre 
la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib; 
          - Si l’espessor mig obtingut fos superior al 90% de l’especificat abans, i no 
existissin problemes d’entollament, s’haurà d’acceptar la capa amb una penalització 
econòmica del 10%. 
Les irregularitats superficials que excedeixin les tolerà ncies especificades, i les zones 
que retinguin aigua sobre la superfície, hauran de ser corregides segons les instruccions 
de la DF. 
MESCLA DRENANT I DISCONTINUA: 
- Espessor de la capa 
L’espessor mig per lot no haurà de ser en cap cas inferior al previst als Plànols del 
Projecte, i, a més, no més de 2 mostre s podran presentar resultats individuals inferiors 
al 95% de l’espessor especificat. 
Si l’espessor mig obtingut en una capa és inferior a l’especificat anteriorment, es 
rebutjarà la capa i el Contractista, pel seu compte, haurà d’aixecar-la mitjançant fressat i 
reposar-la. 
-  Regularitat superficial (NLT-330) 
Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits 
establerts anteriorment, es demolirà el lot, es portarà a l’abocador i s’estendrà una nova 
capa a càrrec del Contractista. 
Les irregularitats superficials que excedeixin les tolerà ncies especificades, i les zones 
que retinguin aigua sobre la superfície, hauran de ser corregides segons les instruccions 
de la DF. 
MESCLA DRENANT I DISCONTINUA BBTM B: 
- Contingut de buits (UNE-EN 12697-8) 
En mescles drenants, la mitja dels buits de la mescla no haurà de diferir en més de 2 
punts percentuals respecte els valors especificats  anteriorment; no més de 3 individus 
de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que difereixin dels prescrits 
en més de 3 punts percentuals. 
En mescles discontinues BBTM B, si l’espessor és igual o superior a 2,5 cm, la mitja del 
percentatge de buits en mescla no haurà de diferir en més de 2 punts percentuals 
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respecte els valors especificats anteriorment; no mé s de 3 individus de la mostra 
assajada podran presentar resultats individuals que difereixin dels prescrits en més de 3 
punts percentuals. 
Si la mitja dels buits de la mescla difereix dels valors abans especificats, es procedirà de 
la següent manera: 
- Si la mitja dels buits de la mescla difereix en més de 4 punts percentuals, s’aixecarà la 
capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà  
per compte del Contractista; 
- Si la mitja dels buits de la mescla difereix en menys de 4 punts percentuals, s’aplicarà 
una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 
controlat.  
En mescles discontinues BBTM B, si l’espessor és inferior a 2,5 cm, la dotació mitja de 
mescla obtinguda al lot no podrà ser inferior a l’especificada anteriorment i a més, no 
mé s de 2 mostres podran presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat 
de referència. 
Si la dotació mitja de mescla obtinguda és inferior a l’especificada, es procedirà de la 
següent manera: 
 -Si la dotació mitja de mescla és inferior al 95% de l’especificada, s’aixecarà la capa de 
mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà  per 
compte del Contractista; 
- Si la dotació mitja de mescla no és inferior al 95% de l’especificada, s’aplicarà una 
penalització econò mica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 
controlat. 
MESCLA DISCONTINUA BBTM A: 
- Densitat 
La densitat mitja obtinguda al lot no podrà ser inferior a l’especificada anteriorment i a 
més, no més de 2 mostre s podran presentar resultats individuals inferiors al 95% de la 
densitat de referència. 
Si la densitat mitja de mescla obtinguda és inferior a l‘especificada abans, es procedirà 
de la següent manera: 
     - Si la densitat mitja de mescla obtinguda és inferior al 95% de l’especificada, 
s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjanç ant fressat 
i es reposarà per compte del Contractista; 
     - Si la densitat mitja de mescla obtinguda no és inferior al 95% de l’especificada, 
s’aplicarà una penalització econò mica del 10% a la capa de mescla bituminosa 
corresponent al lot controlat. 
EN CAPA DE RODADURA: 
- Espessor de la capa 
L’espessor mig obtingut no haurà de ser inferior al previst a la secció-tipus dels Plànols 
del Projecte, ni diferir del teòric en més de les toleràncies abans especificades; no mé s 
de 3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin 
del prescrit en més d’un 10%. 
Si l’espessor mig obtingut en una capa de trànsit fos inferior a l’especificat anteriorment, 
es rebutjarà la capa, i el Contractista, pel seu compte, haurà d’aixecar la capa mitjanç 
ant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi 
haguessin problemes de gàlib o de sobrecàrrega d’estructures. 
- Regula ritat superficial 
Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits 
establerts anteriorment, es procedirà de la següent manera: 
Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud del tram 
controlat o de la longitud total de l’obra, s’estendrà una nova capa de mescla bituminosa 
amb l’espessor que determini el Director d’Obra a càrrec del Contractista; 
Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud del tram 
controlat o de la longitud total de l’obra, es corregiran els defectes de regularitat 
superficial mitjançant fressat a cà rrec del Contractista. La localització dels esmentats 
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defectes es farà sobre els perfils longitudinals obtinguts en l’auscultació per la 
determinació de la regularitat superficial. 
 Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada en trams uniformes i 
continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts anteriorment, i 
compleixen els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà 
incrementar l'abonament de mescla bituminosa. 
     - Per ferms de nova construcció: PG 3/75 MOD 7 Taula 543.18a 
     - Per ferms rehabilitats estructuralment: PG 3/75 MOD 7 Taula 543.18b 
- Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1) 
El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no haurà de 
resultar inferior al valor previst anteriorment. No mé s d’un individu de la mostra 
assajada podrà presentar un resultat individual inferior a aquest valor en més del 25%. 
Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior 
al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 
superior al 90% del valor previst, s’aplicarà una penalització econòmica del 10%; 
     - Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta 
inferior al 90% del valor previst, es demolirà el lot, es portarà a l’abocador i es reposarà 
la capa a càrrec del Contractista. 
- Resistència al lliscament (NLT 336) 
El resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament no haurà de 
ser en cap cas inferior al valor previs t anteriorment. No més d’un 5% de la longitud total 
mesurada de cada lot, podrà presentar un resultat inferior a aquest valor en més de 5 
unitats. 
Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta 
inferior al valor previst, es procedirà de la següent manera: 
     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta 
superior al 95% del valor previst, s’aplicarà una penalització econò mica del 10%; 
     - Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta 
inferior al 95% del valor previst, es demolirà el lot, es portarà a l’ abocador i es reposarà 
la capa a càrrec del Contractista. 
 
 
G9J - REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9J1U010,G9J1U020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cur a del 
formigó amb producte filmogen. 
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 
- Reg d'imprimació 
- Reg d'adherència 
- Reg de penetració 
- Reg de cura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de penetració: 
- Preparació de la superfície existent 
 - Aplicació del lligant bituminós 
 - Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
 En el reg d'adherència: 
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- Preparació de la superfície existent 
 - Aplicació del lligant bituminós 
 En el reg de cura:  
- Preparació de la superfície existent 
 - Aplicació del lligant bituminós 
 - Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
 Reg amb producte filmogen. 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del producte filmogen de cura 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície 
tractada sense lligant. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la 
unió de dues franges. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal 
d’absorbir l’excé s de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d’obra. 
La dosificació d’emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus ECI  ha de ser de 
1200 g/m2 a calçades i vorals. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de 
pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin 
nets una vegada aplicat el reg. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT.  Ha de 
complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar 
estovada per un excés d'humitat. 
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la 
necessitat d’àrid de cobertura i dotació corresponent i l’adequació dels mitjans previstos 
en l’execució. Es comprovaran les característiques de l’equip, especialment la seva 
capacitat per aplicar la dotació  de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la uniformitat 
de repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió en el 
indicador de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat de marxa mé s apropiades, i 
com a dada orientativa, el nombre de passades del equip de compactació. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació 
de producte a la temperatura especificada. 
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient. 
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment 
amb un equip portàtil. 
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui 
possible, mecànicament. 
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no 
tractades. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho 
considera necessari. 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  
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- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol 
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
S’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a 
l’aplicació del lligant, i 4h en cas de estesa de l’àrid. 
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s’ha d’estendre un granulat de cobertura i 
els vehicles han de circular a velocitat <= 40 km/h. 
L’estesa de l’àrid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s’ hagi de fer circular 
trànsit per sobre del reg, o quan s’observi que hagi quedat part sense absorbir passades 
24h de la estesa del lligant. La seva dosificació serà la mínima necessària per a absorbir 
l’excés de lligant o per a garantir la durada del reg sota l’acció del trànsit. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
L’àrid a utilitzar en regs d’imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent de 
matxuqueix o mescla d’ambdós materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres 
substàncies estranyes. Complirà, a més, les segü ents condicions: 
- Plasticitat  (NLT-105 i NLT-106):  Nul·la 
- Coeficient de neteja (NLT-172):  <= 2 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  >= 40 
- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2):  100 % 
En el moment de l’estesa, si és el cas, el  granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua 
lliure. 
REG D'ADHERÈNCIA: 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent , s'han d'eliminar els 
excessos de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta 
unió entre les capes bituminoses. 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
L’estesa de l’àrid de cobertura, si és el cas,  es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi 
de fer circular trànsit per sobre del reg. L’estesa es realitzarà per mitjans mecànics de 
forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF. 
En el moment de l’estesa, si és el cas, el  granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua 
lliure. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:  
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de 
complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent. 
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg. 
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i 
els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h. 
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre 
màxim de 4,76 mm. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
No són d'abonament els excessos laterals. 
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REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE 
PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al 
trànsit. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
* 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 D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN REG  AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ 
execució. 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el reg i observació de 
l’efecte de pas de un camió carregat. 
- Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant.  
- Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.  
- Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m. 
- Control de la dosificació realment estesa, mitjanç ant el pesat de safates metàl·liques o 
bandes de paper col·locades sobre la superfície sense tractar prèviament a l’estesa del 
lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de determinacions l’establirà la DF. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats. 
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’ 
impulsió i la velocitat del equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova. 
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les tolerà ncies 
indicades en el plec. 
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir 
de la prevista en mes d’un 15%. I no mes de un individu de la mostra podrà excedir els 
límits fixats. 
L’equip de reg  haurà de ser capaç  de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la 
mitjana, no més grans del 15% transversalment i del 10% longitudinalment. 
 
 
G9K - TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G9K10010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Capa de rodadura per a paviments per mitjà de regs amb granulats. 
S'han considerat els regs següents: 
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- Reg monocapa simple 
 - Reg monocapa doble 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg monocapa simple: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 - Aplicació del lligant hidrocarbonat 
 - Estesa del granulat 
 - Piconatge del granulat 
 - Eliminació del granulat no adherit 
 En el reg monocapa doble: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 - Aplicació del lligant hidrocarbonat 
 - Primera estesa de granulat 
 - Primer piconatge del granulat, quan la DF ho ordeni 
 - Segona estesa del granulat 
 - Piconatge final del granulat 
 - Eliminació del granulat no adherit 
 CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir defectes localitzats com traspuaments de lligant i desprendiments de 
granulat. 
Ha de tenir una textura uniforme, que proporcioni un coeficient de resistència al 
lliscament no inferior a 0,65, segons la norma NLT-175. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb pluja. 
No s'han de fer regs amb graveta sobre superfícies mullades quan el lligant utilitzat sigui 
quitrà o betum asfàltic. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha 
d'efectuar el tractament superficial. 
La superfície sobre la que s'ha d'aplicar el lligant hidrocarbonat no ha de tenir pols, 
brutícia, fang sec, matèria solta o que pugui ser perjudicial. La neteja s'ha de fer amb 
aigua a pressió o amb un escombrat enèrgic. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris per tal d'evitar que es taquin 
amb lligant. 
L'aplicació del lligant hidrocarbonat s'ha de fer de manera uniforme i s'ha d'evitar la 
duplicació de la dotació als junts transversals de treball col·locant tires de paper o altre 
material sota els difusors. 
L'estesa del granulat s'ha de fer de manera uniforme i de manera que s'eviti el contacte 
de les rodes de l'equip d'estesa amb el lligant sense cobrir. 
En el cas què la DF ho consideri oportú, s'ha de fer un piconatge auxiliar immediatament 
després de l'estesa del primer granulat. 
El piconatge del granulat s'ha d'executar longitudinalment començant per la vora 
inferior, progressant cap al centre i solapant-se cada passada amb l'anterior. 
El piconatge amb compactadors s'ha de completar amb el treball manual necessari per 
a la correcció de tots els defectes e irregularitats que es puguin presentar. 
El piconatge del granulat ha d'acabar abans de 20 minuts, quan el lligant sigui quitrà o 
betum asfàltic, o 30 minuts, quan el lligant sigui betum asfàltic fluidificant o emulsió 
bituminosa; des del començament de la seva estesa. 
Una vegada piconat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesió suficient, a 
judici de la DF, per a resistir l'acció de la circulació normal de vehicles, s'ha d'eliminar tot 
excés de granulat que hagi quedat solt sobre la superfície  abans de permetre la 
circulació. 
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S'ha d'evitar la circulació sobre un tractament superficial com a mínim durant les 24 h 
següents a la seva terminació. Si això no és factible, s'ha de limitar la velocitat a 40 
km/h i s'ha d'avisar del perill que representa la projecció de granulat. 
En els 15 dies següents a l'obertura a la circulació, i a exepció de que la DF ordeni el 
contrari, s'ha de fer un escombrat definitiu del granulat no adherit. 
Quan la superfície a tractar sigui superior a 70000 m2 s'ha de fer un tram de prova 
prèviament al tractament superficial. 
La DF pot acceptar el tram de prova com a part integrant de l'obra. 
El Plec de prescripcions tècniques particulars ha d’establir: 
- El tipus  de tractament superficial mitjançant regs amb grava. 
- La dotació mitja de cada mà de lligant hidrocarbonat i de cada fracció d’àrid. 
Excepte justificació  en contrari, les dotacions mitges fixades pel Plec de prescripcions 
tècniques particulars i reflexades a les Medicions del Pressupost han de ser les 
senyalades a les taules 533.6P, 533.7P y 533.8P de l’apartat 3 de l’ article 533 de la 
norma PG3/75 MOD7. 
Les dotacions donades a les taules anteriors, es poden corregir en base a l’experiè ncia 
en casos similars i als criteris següents: 
- Si la superficie a tractar és un paviment bituminós, en la aplicació de lligant (cas de 
tractaments monocapa) es podran preveure les següents variacions màximes: 
     - Estat de la superficie molt pobre en lligant:  + 15% 
     - Estat de la superficie molt rica en lligant:  - 10% 
- En funció del tipus de trànsit (Norma 6.1- IC), la dotació de betum es pot variar fins als 
màxims següents: 
     - T0:  -7% 
     - T1:  -5% 
     - T2:  -3% 
     - T3:  = 
     - T4:  +5% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRACTAMENT SUPERFICIAL MESURAT EN M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou la preparació de la superfície que ha de rebre el tractament 
superficial. 
TRACTAMENT SUPERFICIAL MESURAT EN T: 
t de pes mesurades 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) 
 
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: 
- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ 
execució. 
- Inspecció de la regularitat superficial i l’estat de la superfí cie sobre la que s’hagi 
d’efectuar el tractament superficial. 
- Inspecció permanent dels processos d’estesa i compactació. 
- El lot de control es defineix com la porció de tractament superficial que resulta limitada 
per: 
     - Longitud màxima:  500 m  
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     - Superfície màxima:  3500 m2 
     - Execució:  1 dia 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS AMB GRANULAT: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Sobre el lot de control es realitzaran els següents assaigs: 
     - 5 determinacions de les dotacions d’àrid i lligant mitjançant el pesat de safates o 
xapes metàl·liques, fulls de paper o altre material, col·locades sobre la superfície que 
s’ha de tractar. La dosificació  del lligant es determina amb la norma NLT-353. 
     - 5 assaigs de resistència al lliscament (NLT-175). 
     - 5 determinacions de la textura superficial (cercle de sorra) (NLT-335).  
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BEURADES 
BITUMINOSES: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Sobre el lot de control es realitzaran els següents assaigs: 
     - 5 determinacions de les dotacions de beurada mitjançant el pesat de safates o 
xapes metàl·liques, fulls de paper o altre material, col·locades sobre la superfície que s’ 
ha de tractar. 
     - 5 determinacions de la textura superficial (cercle de sorra) (UNE EN 13036-1). 
     - 5 assaigs de resistència al lliscament (NLT-175). 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
Els punts de determinació de les dotacions d’àrids i lligant, i d’ assaig de resistència al 
lliscament s’han de repartir de forma que hi hagi, com a mínim, 1 punt cada 100 m. 
Els assaigs de resistència al lliscament s’han de realitzar 2 mesos després d’acabar l’ 
execució del lot. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BEURADES BITUMINOSES: 
Els assaigs de comprovació de macrotextura superficial es realitzaran en els 15 dies 
següents a la extensió  de la beurada. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN 
REGS I GRANULAT: 
Només s’ha d’acceptar el tram de prova si es compleixen totes les condicions 
establertes al Plec.  
La dotació mitja, tant de lligant com d’àrids, no ha de variar de la prevista a la fó rmula 
de treball en més d’un 15 %. Només s’ha d’acceptar 1 punt de la mostra que quedi fora 
d’aquest límit. 
El resultat mig de l’assaig de resistè ncia al lliscament no ha de ser inferior al valor 
previst al Plec. Es pot admetre únicament 1 punt de la mostra amb resultats inferiors a 
aquest valor en més de cinc centèsimes (0,05). 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN 
BEURADES BITUMINOSES: 
Només s’ha d’acceptar el tram de prova si es compleixen totes les condicions 
establertes al Plec.  
La dotació mitja no haurà de variar de la prevista en el plec. La dotació mitja de lligant 
residual no haurà de diferir de la prevista en més d’un 1%. No més de 2 individus de la 
mostra assajada podran diferir en mes de 1,5% del prescrit a la fórmula. 
El resultat mig dels assaigs de resistència al lliscament i textura superficial no serà  
inferior al valor previst al Plec. Es podrà admetre únicament 1 punt de la mostra amb 
resultats inferiors a dit valor en més de d’un 25 %. 
 
 
GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
GB1 - BARANES I ÀMPITS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GB12U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la 
barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o 
formigó o amb fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 
mecàniques 
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques 
- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions 
mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl·lica: 
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o  la indicada per la DF. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distà ncia >= 
50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement 
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l’element, si 
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 
- Categoria d’ús C5:  3 kN/m 
- Categories d’ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en 
establiments d’ús comercial o d’ús pú blica concurrència, en zones comunes d’edificis 
d’ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d’estar separada una distància de 50 
mm com a màxim de la línea d’inclinació de l’escala. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de 
ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals 
per mitjà d'ancoratges. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  Nul·la 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d’instal·lació i, alhora, han d e mantenir l'aplomat de l’element fins que quedi fixat 
definitivament al suport. 
BARANA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver 
ficat des del moment de la seva execució  fins al moment de la col·locació dels 
ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn 
del sistema i de la distà ncia que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels 
elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm 
d'amplària entre elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans 
de començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 
* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 
 
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: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de 
coordenades i cotes d’un 10% dels punts on es situaran els elements d’ancoratge. 
- Inspecció visual de l’estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges. 
- Comprovació manual de la resistència d’ arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta 
de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de 
fonamentació. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten 
en l’inspecció  visual i per tant, en l’experiència de l’inspector en aquest tipus de control. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes 
en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa 
vigent. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
GBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBA1U320,GBA1U310,GBA1U350,GBA31001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
 - Marques transversals 
 - Marques superficials 
 - Pintat de banda contí nua sonora 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
 - No reflectants 
 S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
 - Vials privats 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Neteja i acondicionament del paviment 
 - Aplicació de la pintura 
 - Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
 Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
 - Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
 CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
 Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
 Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
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Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
 La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el 
paviment, totes de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en 
ser trepitjades per les rodes del vehicle.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma 
de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per 
a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels 
senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que 
podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 
intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, 
es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats 
els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons 
les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). 
El primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR 
– 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a 
la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà 
rebaixar-se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents 
sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors 
es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de 
“testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
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Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), 
inclinades a 45º  i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell 
de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
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. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 
trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 
completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni 
reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, 
s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials 
utilitzats per al curat del formigó. 
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. 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 
La formació  del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar 
amb la maquinària i les eines adequades. 
 
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 per l'eix de la 
faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment 
a pintar. 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la 
superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
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 de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo 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. 
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* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-
IC: Señalización de Obras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, condicions de 
neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc... 
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 
trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  
- Replanteig dels punts on s’ha de pintar. 
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada. 
-  Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la 
dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim: 
     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola. 
     - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a 
la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S’ hauran de deixar 
eixugar 30 min. abans de recollir-les. 
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació de: 
     - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274) 
     - R etrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436) 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les 
respectives normes de procediment de cada assaig. 
Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. 
Aquestes mostres seran com a mínim: 
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm 
s’hauran de disposar a la línia on ha de passar la mà quina espaiades 40 m, en sentit 
transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 
La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El 
contractista haurà de corregir els defectes observats. 
Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indica cions del plec, amb 
les toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2. 
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là mines 
metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions 
tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del 
coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %. 
 Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades 
que presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, 
valors inferiors als especificats. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
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- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions 
mitjançant un sistema d’avaluació dinàmic “in situ”: 
     - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 
180 i 730 dies de la seva aplicació. 
- Es requereixen els següents assaigs: 
     - Resistència al lliscament (UNE-EN 1436) 
      - Grau deteriorament  
- Evolució  del factor de luminància (UNE 48073-2) 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
d’execució. 
 
 
GBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
GBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBB1U102,GBB1U111,GBB1U121,GBB1U011,GBB1U110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
 S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
 - Vials d'ús privat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
 - Fixació del senyal al suport 
 - Comprovació de la visibilitat del senyal 
 - Correcció de la posició si fos necessària 
 CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç de 1 kN  aplicats al seu centre de gravetat, sense que es 
produeixin variacions de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
 VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un 
automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
 PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I 
D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de 
l'indicador. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les 
normes UNE 135 312 i UNE 135314. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, 
D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i 
aprovada per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización 
Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l’ estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 
colorimè triques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona 
retrorreflectant cada 20unitats. 
     - Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
-  Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
-  El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris 
indicats en l’apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 
corresponen als indicats en l’apartat de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
 
GBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBBZU001. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició 
definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat clavat a terra 
- Col·locat formigonat a terra 
- Col·locat soldat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
Col·locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de 
replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alç ada suficient per tal que el senyal o rètol que li 
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, 
excepte en el cas de pòrtics en que l’alçada mí nima ha de ser l’especificada com a 
gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF. 
En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop 
instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s’ impedeixi l’entrada d’agents agressius 
en el interior. La tapa ha de ser d’acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, 
abans del galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol 
que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
 L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al 
centre de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 
kN/m2. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar 
a la posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els 
mòduls fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre 
espàrrecs de diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser 
amb brides d’ancoratge galvanitzades i cargols d’alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
 - Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
 COL·LOCAT CLAVAT: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a 
la DT. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
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La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de 
l’EHE-08 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva 
secció. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi 
una resistència de 3 N/mm2. 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
 Resistència estimada a la compressió del formigó als  28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck 
N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm 
COL·LOCAT SOLDAT: 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud 
superior a 10 mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 
La garantia mí nima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no 
hagin estat objecte d’arrencada, trencament o deformació per l’acció del trànsit, 
fabricats i instal·lats amb carà cter permanent i conservats regularment segons 
instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i de 2 
anys i 6 mesos des de la data d’instal·lació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la 
DF. 
COL·LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i 
tornant-lo a clavar. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 
>= 5°C. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
COL·LOCAT SOLDAT: 
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura 
superior a 5°C. 
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elè ctrodes fusibles de 
qualitat estructural bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm 
de gruix. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, ò xids i pintures, i 
s’ha de tenir cura que quedin ben seques. 
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el segü ent s'ha de 
netejar l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 
qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits 
establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 
640.5.2 del PG3  per a obres d’enginyeria civil. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización 
Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació manual de la resistència d’ arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta 
de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de 
fonamentació. 
- Comprovació del replanteig i toleràncies d’acabat en un 10% dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
 
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GD5 - DRENATGES 
GD56 - CUNETES SENSE REVESTIR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD56U510. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de cuneta de secció  triangular, sense revestir. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació  de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de la zona a excavar 
- Excavació de les terres 
- Cà rrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 
rasa, segons indiqui la partida d’obra 
CONDICIONS GENERALS: 
 La cuneta ha de tenir la forma i dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les determinades per la DF. 
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts. 
La cuneta ha de tenir el pendent previst al llarg de tot el recorregut. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No s'ha de treballar si plou, neva o fa 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. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), 
s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF. 
No s'ha de 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 matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix sense socavar. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 
mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir 
els corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària mesurat sobre el terreny. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
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-IC: 
Drenaje superficial 
 
 
GD5A - DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD5AU011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació  del tub sense incloure el reblert de material fitrant 



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 

                                                                                     Plec de condicions tècniques particulars     

235 
  

- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Inclòs el reblert de material filtrant: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb material filtrant 
Sense incloure el reblert de material filtrant: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació dels tubs 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria 
adequada a les característiques del terreny i del tub. 
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. 
Els tubs col·locats  han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent 
definit al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT. 
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre. 
El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 
El pas d’aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall. 
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m 
 Pendent:  >= 0,5% 
 Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm 
 Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Pendent <= 4%:  ± 0,25% 
 - Pendent > 4%:  ± 0,50% 
 - Rasants:  ± 20 mm 
 INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant. 
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material 
circumdant. 
Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  >= 30 cm 
Gruix màxim de les tongades de material filtrant:  30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor de les capes de material filtrant:  ± 20 mm/m 
- Nivells de les capes de material filtrant:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, 
vigilarà el posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament als tubs. 
L’aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mí nima, de les mateixes 
existents i d’igual compacitat. S’eliminaran els materials inestables, turba o argila tova 
de la base per al rebliment. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació. 
No s’ha d’iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l’autorització prèvia de 
la DF. 
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin 
deteriorats. 
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs. 
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa. 
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres 
engrunades. 
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En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguà s. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no 
s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF. 
Per sobre del tub, fins l’alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mí nim 25 
cm), s’ha de col·locar un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 
100-150 g/m2. 
No s’han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i 
al rebliment amb material filtrant. 
El geotè xtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i 
compatible amb els materials amb què hagi d’estar en contacte. Les làmines del 
geotèxtil no han de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s’han  de protegir del pas 
de persones, equips o materials. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge 
fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació 
d'aigua. 
S’ha d’evitar l’exposició prolongada del material filtrant a la intempè rie. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades 
successives amb un grau de compactació >= 75% del P.N. 
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i e l gruix ha de 
ser uniforme. Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal 
compresa entre el 2% i 5%. No s’ha d’estendre’n cap fins que la inferior compleixi les 
condicions exigides.  En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser 
inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. Les tongades de 
cada costat del tub s’han d’estendre de forma simètrica. 
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S’han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C. 
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir 
moviments dels tubs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit 
de material filtrant. 
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la 
rasa amb material filtrant. 
 
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-IC: 
Drenaje superficial 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s’assentaran els tubs i comprovació  de les 
toleràncies d’execució, en especial en referència a les pendents. 
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació , rebutjant les que presentin 
defectes. 
- Control visual de les alineacions dels tubs col· locats i dels elements singulars, com 
ara unions amb pous i arquetes. 
- Control d’execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537) 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Un cop finalitzada l’obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà  el bon 
funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, 
mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d’aigua en 
els pous de registre aigües avall. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a mé s, el 
contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
 
GD5J - CAIXES PER A EMBORNALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD5JU010. 
 
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 
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- 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 mé s 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. 
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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 
 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada 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-
IC: Drenaje superficial 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
 
GD5K - CAIXES PER A INTERCEPTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD5KU010,GD5K201. 
 
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: 
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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 mé s 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. 
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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-
IC: Drenaje superficial 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
 
GD7 - CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
GD75 - CLAVEGUERES I COL·LECTORS AMB TUB DE FORMIGÓ CIRCULAR I 
ENCADELLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD75U040,GD75U020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró, claveguera o col·lector amb tubs de formigó circulars o ovoides 
encadellats, col·locats  sobre llit d'assentament de formigó, rejuntats interiorment amb 
morter de ciment i argollats amb formigó, o amb maó foradat o rajola ceràmica col·locats 
amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Execució de la solera de formigó 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assentament 
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista 
i amb el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. 
El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs 
circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonament com disgregacions o buits a la massa. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics 
i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
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Cada element ha de quedar encadellat amb el següent, segellat exteriorment amb una 
anella de formigó, de maó  foradat o de rajola comuna i, interiorment, amb un rejuntat de 
morter. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit 
(en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió  interior i d'estanquitat en els trams que 
especifiqui la DF. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
 Amplària de la rasa : 
- Tubs circulars:  >= diàmetre nominal + 40 cm 
- Tubs ovoides:  >= diàmetre menor + 40 cm 
 Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 
Argollat de formigó: 
- Gruix de l'anella: >= 5 cm, <= 10 cm 
- Amplària de l'anella: >= 20 cm, <= 30 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha 
de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que 
presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la 
fondària i el nivell freà tic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas 
contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
Es recomana la suspensió del tub per mitjà  de bragues de cinta ampla amb el 
recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica 
muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o  funcionament correctes (terres, 
pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguà s. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no 
s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la 
rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions 
tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han 
de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
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Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I 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 pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la 
tuberia instal·lada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s’assentaran els tubs i comprovació  de les 
toleràncies d’execució, en especial en referència a les pendents. 
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació , rebutjant les que presentin 
defectes. 
- Control visual de les alineacions dels tubs col· locats i dels elements singulars, com 
ara unions amb pous i arquetes. 
- Control d’execució del reblert (veure plec corresponent) 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Un cop finalitzada l’obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà  el bon 
funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, 
mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d’aigua en 
els pous de registre aigües avall. 
- En el cas de tubs en xarxa de clavegueram, es realitzaran, a més, les següents 
proves:  
     - Prova de funcionament de la xarxa amb la realització de proves d’estanquitat sobre 
un 10 % de la seva longitud com a mínim (PPTG Tuberías de saneamiento de 
poblaciones (MOPU)). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
 
GDD - PARETS PER A POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GDD1U012,GDDZU012. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la 
col·locació  dels elements complementaris. 
S’ han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior 
de la paret i eventualment, esquerdejat exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
 S’han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.  
- Bastiment i tapa 
 - Graó d'acer galvanitzat 
 - Graó de ferro colat 
 - Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 
En el junt d'estanquitat: 
- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub 
- Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió 
- Col·locació del tub dins de la peça del junt 
- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior 
- Prova de l'estanquitat del junt col·locat 
PARET PER A POU:  
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, 
on s'han d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades 
de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats 
amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
 - Aplomat total:  ± 10 mm 
 PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb 
morter, recolzades a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la 
tapa. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
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La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No 
ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
 Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
 - Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
 PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat 
ben adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha 
de tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir 
lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de 
tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 
retirada per personal autoritzat i que no podrà  tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
 - Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Han d’estar alineats verticalment. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb 
morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
 Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
 Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
 Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
 Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó (senzill): 
- Deformació sota càrrega:  ≤ 5 mm 
- Deformació remanent:  ≤ 1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  ≥ 3,5 kN 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó (doble): 
- Deformació sota càrrega:  ≤ 10 mm 
- Deformació remanent:  ≤ 2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  ≥ 3,5 kN 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
JUNT D'ESTANQUITAT: 
El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada. 
La unió entre el tub i el pericó  ha de ser estanca i flexible. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
PARET PER A POU:  
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per 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. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els 
han de rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
JUNT D'ESTANQUITAT: 
No s'han d’instal·lar connectors si no es col·loquen els tubs immediatament. 
No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col·locació dels connectors. 
El connector s'ha de fixar a la paret del pericó per mitjà  d'un mecanisme d'expansió. 
La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d’instal·lar el connector. 
La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
PARET PER A POU:  
m de fondària 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. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I  TAPES 
DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-
EN 1917), sempre que es canviï de procedència. 
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d’execució  sobre un 10 % del graons 
col·locats. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I 
TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment 
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- Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de totes les peces col·locades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 
GDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
GDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GDK2U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó de paret de formigó per a registre de canalització de serveis. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó fet “in situ” sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 
- Pericó prefabricat amb tapa de formigó  prefabricat (si és el cas), sobre solera de 
formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó fabricat “ in situ”: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, 
etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
Pericó  de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació del pericó sobre la solera 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
 PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats 
amb el paviment. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de 
l’EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
 - Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
 - Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 
 PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT: 
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El pericó  ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats 
amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La tapa (si és el cas) serà  dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es 
prendran les mesures necessàries per tal d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ±5 mm r especte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior 
a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions  explícites i 
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions 
de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 
>= 5°C. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
No pot transcórrer mé s 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. 
PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
 
GG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
GG2 - TUBS I CANALS 
GG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GG22U030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S’han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L’estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, 
etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha 
d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d’instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
 SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, 
etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
 Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 
 Fondària de les rases:  >= 40 cm 
 Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà 
aprovat per la DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament 
aprovats per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que 
intervenen en la canalització  han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a 
col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
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La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les 
restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra 
garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica 
(maons, plaques de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives 
en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls. 
 
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-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: 
Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: 
Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li 
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 
secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l’indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris 
adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
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En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que 
determini la DF. 
 
 
GG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
GG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GG31450V. 
 
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 aï llament 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 reticul at 
(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: 
- Cables  UNE RFV, RV, RZ1–K per anar col·locats en tubs 
- Cables  UNE RV, RZ1–K per anar muntats superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu 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. 
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K: 
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. 
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No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. 
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. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
 Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
 COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
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 
  
 
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 retorça ments ni 
coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
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 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: 
- 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 distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos 
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d’aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
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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 as saigs 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 lí nies 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. 
 
 
GG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GG3809U2. 
 
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 
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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'elè ctrodes, 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 elè ctrodes 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. 
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B - MATERIALS 
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
BHM1 - COLUMNES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHM11N22,BHM1N18. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i 
coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat 
de 2,5 m d'alçària. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 
40-2 i EN 40-5. 
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents 
normes, i ser adequat  per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta 
protecció: 
- Columnes de planxa o xapa d’acer:  material d’acord amb les normes EN 10025 
(excepte el tipus S185), EN 10149-1 i EN 10149-2 
- Columnes d’acer acabat en calent:  material d’acord amb la norma EN 10210 
- Columnes d’acer conformat en fred:  material d’acord amb la norma EN 10219 
- Columnes d’acer inoxidable:  material d’acord amb la norma EN 10088 
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, 
esquerdes, incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 
El recobriment de la capa de zinc, si n’hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, 
inclusions de flux o cendres apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria: 
┌──────────────────────────────────────────────────────

─────┐ 
│Dimensions (mm) │        300x300x6          │  400x400x10  │ 

│────────────────│───────────────────────────│─────────
─────│ 

│Alçària (m)     │ 2,5  │  4   │  5   │  6   │  8   │  10   │ 
└──────────────────────────────────────────────────────

─────┘ 
Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR 
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de coplir les especificacions de la norma 
UNE-EN 40-2 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de coplir les especificacions de la norma 
UNE-EN 40-2 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 
Si és de forma troncocònica: 
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 
Toleràncies: 
- Rectitud (xt, xp): 
     - sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt 
     - sobre una llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp  
- Llargària: 
     - columnes d’alçaria nominal =< 10 m:  ± 25 mm 
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     - columnes d’alçària nominal > 10 m:  ± 0,6% 
- Apertura porta: + 10 mm;  - 0 mm 
- Secció transversal: 
     - tolerància de la circumferència:  ± 1% 
     - desviació forma (seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la 
circumferència mesurada 
     - desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del 
polìgon 
- Dimensions del acoblament: 
     - llargària:  ± 2 mm 
     - diàmetre: 
          - fixació obtinguda a partir de tubs d’acer:  tolerància segons EN 10210-2 
          - fixació obtinguda durant el procés de fabricació:  ± 2% 
- Torsió: 
     - columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l’eix radial que passa pel 
centre de la porta 
     - columna amb placa d’ancoratge:  ± 5º entre el braç de la columna i la posició 
prevista de la placa 
- Gruix:  la tolerància serà la que s’exigeix al material del que s’obté la columna 
- Verticalitat (columnes amb placa d’ancoratge):  <1º entre l’eix de la columna i l’eix 
perpendicular al pla de la placa 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.  
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 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y 
dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las 
columnas y báculos de alumbrado de acero. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Les columnes han d’anar marcades,  de manera clara i duradera, amb la següent 
informació com a mínim: 
- El nom o símbol del fabricant 
- L’any de fabricació 
- Referència a la norma EN 40-5 
- Un codi de producte únic 
- Han de portar el 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 subministrador ha d’aportar 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 àrees de circulació:   
     - Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE  
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El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d’anar acompanyat de la següent informació: 
- El número d’identificació de l’organisme notificat 
- El nom o la marca d’identificació del fabricant 
- L’adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma europea EN 45-5 
- Descripció del producte i usos previstos 
- Les característiques dels valors del producte a declarar 
     - Resistència a càrregues horitzontals 
     - Prestacions davant de l’impacte de vehicles 
     - Durabilitat 
 
 



 
 
 
 

TREBALL FINAL DE CARRERA 
 
Títol 
 

PROJECTE CONSTRUCTIU. VARIANT DE SANT 

GREGORI 

 
Autor/a 
Meritxell Torrent Boet 

 
Tutor/a 
Francesc Xavier Massallé Puig 

 
Identificador 
Document núm. 4 Pressupost 

 
Codi del Treball 
722-TRE-OP-5110 

 

Data 
28/06/2011 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT NÚMERO 4 

 

PRESSUPOST 

 
 

 

 

 



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 

                                                                                      Document número 4. Pressupost     

 

  

 

ÍNDEX 

 

1. AMIDAMENTS 

 

2. ESTADÍSTICA DE PARTIDES 

 

3. QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 

 

4. QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 

 

5. PRESSUPOST 

 

6. RESUM DEL PRESSUPOST 

 

7. ÚLTIM FULL 



           Projecte constructiu. Variant de Sant Gregori 

                                                                                                                       Amidaments 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. AMIDAMENTS 
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AMIDAMENTS Data: 26/06/11 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 01  VIAL EIX 1
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS

1 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial i enllaços 31.600,090 31.600,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31.600,090

2 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial i enllaços 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 01  VIAL EIX 1
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 02  DEMOLICIONS

1 G219U005 m Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Pla d'en Serra 201,350 201,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 201,350

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Pla d'en Serra 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Pla d'en Serra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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AMIDAMENTS Data: 26/06/11 Pàg.: 2

4 G21B3004 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o placa complementària de trànsit existent, de
qualsevol tipus, sense incloure suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Pla d'en Serra 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Pla d'en Serra 1.061,600 1.061,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.061,600

6 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Pla d'en Serra 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 01  VIAL EIX 1
Titol 3 02  MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4 01  DESMUNTS

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial i interseccions 123.702,390 123.702,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123.702,390

2 G221U114 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.874,000 2.874,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.874,000

3 G221U116 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20.562,000 20.562,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Data: 26/06/11 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 20.562,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 01  VIAL EIX 1
Titol 3 02  MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4 02  TERRAPLENS

1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial i interseccions 5.996,200 5.996,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.996,200

2 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment
pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució
del conglomerant, mescla  i compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial i interseccions 5.689,960 5.689,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.689,960

3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial i interseccions 448,000 448,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 448,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 01  VIAL EIX 1
Titol 3 03  DRENATGE
Titol 4 01  CUNETES

1 GD56U510 m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial i interseccions 1.220,000 2,000 2.440,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.440,000

2 GD56U505 m Cuneta triangular de 0,60 m d'amplària i 0,30 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Data: 26/06/11 Pàg.: 4

1 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 01  VIAL EIX 1
Titol 3 03  DRENATGE
Titol 4 02  COL·LECTORS

1 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interseccions 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

2 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 01  VIAL EIX 1
Titol 3 03  DRENATGE
Titol 4 03  POUS DE REGISTRE

1 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per a una
càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 01  VIAL EIX 1
Titol 3 04  FERMS I PAVIMENTS
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AMIDAMENTS Data: 26/06/11 Pàg.: 5

Titol 4 01  MATERIALS GRANULARS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.987,200 2.987,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.987,200

2 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Berma 1.220,000 0,500 0,100 2,000 122,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 01  VIAL EIX 1
Titol 3 04  FERMS I PAVIMENTS
Titol 4 02  AFERMATS

1 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb
una dotació de 60 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13.500,000 13.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.500,000

2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.350,000 10,000 0,700 2,500 23.625,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23.625,000

3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A aplicar en les diferents capes 1.522,125 1.522,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.522,125

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.350,000 8,000 10.800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.800,000

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1

Euro
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AMIDAMENTS Data: 26/06/11 Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.350,000 8,000 10.800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.800,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 01  VIAL EIX 1
Titol 3 05  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL
Titol 4 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial i interseccions 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial i interseccions 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interseccions 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

5 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

6 GBBVU210 m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació MH del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat
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AMIDAMENTS Data: 26/06/11 Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

7 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 01  VIAL EIX 1
Titol 3 05  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL
Titol 4 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

2 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial i interseccions 3.050,000 3.050,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.050,000

3 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

4 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interseccions 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000
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AMIDAMENTS Data: 26/06/11 Pàg.: 8

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 02  ROTONDA EIX 2
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS

1 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona la Torre 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 G21B3004 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o placa complementària de trànsit existent, de
qualsevol tipus, sense incloure suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 02  ROTONDA EIX 2
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 02  DEMOLICIONS

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 G219U005 m Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
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AMIDAMENTS Data: 26/06/11 Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 622,860 622,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 622,860

4 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 02  ROTONDA EIX 2
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 01  DESMUNT

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 759,020 759,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 759,020

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 02  ROTONDA EIX 2
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 02  TERRAPLÈ

1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 278,980 278,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 278,980

2 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 210,000

3 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment
pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució
del conglomerant, mescla  i compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
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AMIDAMENT DIRECTE 198,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 02  ROTONDA EIX 2
Titol 3 03  XARXA DE SANEJMANET D'AIGÜES PLUVIALS
Titol 4 01  COL·LECTORS

1 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 02  ROTONDA EIX 2
Titol 3 03  XARXA DE SANEJMANET D'AIGÜES PLUVIALS
Titol 4 02  PERICONS I POUS DE REGISTRE

1 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Embornals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixa 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per a una
càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 02  ROTONDA EIX 2
Titol 3 03  XARXA DE SANEJMANET D'AIGÜES PLUVIALS
Titol 4 03  CUNETES

1 GD56U510 m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 79,180 79,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,180

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 02  ROTONDA EIX 2
Titol 3 04  AFERMATS
Titol 4 01  MATERIALS GRANULARS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 115,800

2 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interior 78,540 0,500 39,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,270

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 02  ROTONDA EIX 2
Titol 3 04  AFERMATS
Titol 4 02  AGLOMERATS BITUMINOSOS

1 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 402,120 0,700 2,500 703,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 703,710

2 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb
una dotació de 60 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 402,120 402,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 402,120

3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACC22 703,710 0,055 38,704 C#*D#*E#*F#

2 BBTM 402,120 0,055 22,117 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,821

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 402,120 402,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 402,120

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 402,120 402,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 402,120

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 02  ROTONDA EIX 2
Titol 3 05  URBANITZACIÓ
Titol 4 01  VORERES I VORADES

1 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

2 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació
i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 69,900 69,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,900

3 G975U010 m Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 161,660 161,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,660

4 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de
10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 113,090 113,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,090

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 02  ROTONDA EIX 2
Titol 3 06  INSTAL·LACIONS
Titol 4 01  XARXA D'ENLLUMENAT

1 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a terra de bàcul 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 Línia 265,000 265,000 C#*D#*E#*F#

3 Altres elements de menys d'1 metre 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,000

2 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 GDK3U010 u Pericó prefabricat de formigó de 85x70x120 cm de secció interior i 12,5 cm de gruix de parets, per a canalització
de comunicacions, amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs l'excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocado, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ample prof long
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2 Rases enllumenat 0,400 0,300 265,000 31,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,800

5 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de
canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conduccions 265,000 265,000 C#*D#*E#*F#

2 Bàculs 10,000 10,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 365,000

6 GG22U030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al
xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i material auxiliar i de
fixació necessari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rases 265,000 265,000 C#*D#*E#*F#

2 Sota calçada 22,500 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 287,500

7 FHM11N22 u Mastil de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 7 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 FHM1N18 u Mastil de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Al vial abans d'arribar a rotonda 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 FHN84G61 u Lluminària Philips, model SRS421 1xSON-TPP100WTPP5 equipat per a làmpada de1xSON-TPP100W. Cos i
marc de fosa d’alumini injectat, vidre temprat curvat i segellat al marc, accés al equip per la part superior, fàcil
manteniment tancament a pressió sense eines mitjançant palanca, grup òptic d’alumini anoditzat i segellat de
distribució asimètric long., IP-66.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 FHNJ4111 u Làmpada model 1xS0N TPP100W.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 FHN4110 u Làmpada model 1xS0N TPP400W.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial abans de rotonda 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 FHN4G65 u Lluminària Philips, model SRS421 1xSON-TPP400WTPP17 equipat per a làmpada de1xSON-TPP100W. Cos i
marc de fosa d’alumini injectat, vidre temprat curvat i segellat al marc, accés al equip per la part superior, fàcil
manteniment tancament a pressió sense eines mitjançant palanca, grup òptic d’alumini anoditzat i segellat de
distribució asimètric long., IP-66.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial abans d'arribar a rotonda 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 02  ROTONDA EIX 2
Titol 3 07  SENYALITZACIÓ
Titol 4 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

4 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 02  ROTONDA EIX 2
Titol 3 07  SENYALITZACIÓ
Titol 4 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 213,200 213,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,200

3 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 42,100 42,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,100

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 02  ROTONDA EIX 2
Titol 3 08  JARDINERIA

1 XPA10JV PA Partida alçada de jardineria i vegetació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 03  CAMÍ DE LA BRUGUERA EIX 5
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS

1 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 03  CAMÍ DE LA BRUGUERA EIX 5
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 01  DESMUNTS

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 03  CAMÍ DE LA BRUGUERA EIX 5
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 02  TERRAPLÈ

1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 03  CAMÍ DE LA BRUGUERA EIX 5
Titol 3 03  AFERMATS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 312,000 0,200 62,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,400

2 G9K10010 m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa
ECR-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 03  CAMÍ DE LA BRUGUERA EIX 5
Titol 3 04  SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS

1 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i
brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas superior 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 03  CAMÍ DE LA BRUGUERA EIX 5
Titol 3 05  ESTREPS
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1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 63,600 63,600 C#*D#*E#*F#

2 Estrep 2 63,600 63,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,200

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 171,200 171,200 C#*D#*E#*F#

2 Estrep 2 171,200 171,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 342,400

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Pes en Kg

2 Estrep 1 sabata 275,400 275,400 C#*D#*E#*F#

3 73,200 73,200 C#*D#*E#*F#

4 538,100 538,100 C#*D#*E#*F#

5 2.415,700 2.415,700 C#*D#*E#*F#

6 2.019,900 2.019,900 C#*D#*E#*F#

7 1.087,500 1.087,500 C#*D#*E#*F#

8 73,500 73,500 C#*D#*E#*F#

9 225,600 225,600 C#*D#*E#*F#

10 80,600 80,600 C#*D#*E#*F#

12 Estrep 2 sabata 6.789,500 6.789,500 C#*D#*E#*F#

14 Estrep 1 mur 22,400 22,400 C#*D#*E#*F#

15 75,600 75,600 C#*D#*E#*F#

16 248,800 248,800 C#*D#*E#*F#

17 1.182,000 1.182,000 C#*D#*E#*F#

18 710,000 710,000 C#*D#*E#*F#

19 629,200 629,200 C#*D#*E#*F#

20 400,600 400,600 C#*D#*E#*F#

21 28,900 28,900 C#*D#*E#*F#

23 Estrep 2 mur 3.297,500 3.297,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20.174,000

4 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 98,400 98,400 C#*D#*E#*F#
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2 Estrep 2 98,400 98,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,800

5 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 43,400 43,400 C#*D#*E#*F#

2 Estrep 2 43,400 43,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,800

6 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estrep 1 65,600 65,600 C#*D#*E#*F#

2 Estrep 2 65,600 65,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,200

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 03  CAMÍ DE LA BRUGUERA EIX 5
Titol 3 06  PAS SUPERIOR
Titol 4 01  LLOSA

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 27,500 0,200 6,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.000,000 2.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000,000

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,200 2,000 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,400

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 27,500 6,000 165,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 165,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 03  CAMÍ DE LA BRUGUERA EIX 5
Titol 3 06  PAS SUPERIOR
Titol 4 02  TAULELL

1 G4L1U120 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 150 cm de cantell, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 27,500 2,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

2 G4Z7U002 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments
de 25 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GD5K201 u Reixa per a ponts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 XPA2001 PA Partida alçada de prova de carrega

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 03  CAMÍ DE LA BRUGUERA EIX 5
Titol 3 07  URBANITZACIÓ
Titol 4 01  VORERES I VORADES

1 G975U010 m Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas superior 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

2 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas superior 192,000 192,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,000

3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pont 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 04  MODIFICACIÓ GI-531 I CARRER
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 01  TREBALLS PREVIS

1 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer de la Torre 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 04  MODIFICACIÓ GI-531 I CARRER
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
Titol 4 02  DEMOLICIONS

1 G219U005 m Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 G21B3004 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o placa complementària de trànsit existent, de
qualsevol tipus, sense incloure suports

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 547,700 547,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 547,700

6 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 04  MODIFICACIÓ GI-531 I CARRER
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 01  DESMUNT

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 7 312,850 312,850 C#*D#*E#*F#

2 Eix 9 445,200 445,200 C#*D#*E#*F#

3 Eix 8 126,920 126,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 884,970
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Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 04  MODIFICACIÓ GI-531 I CARRER
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 02  TERRAPLENS

1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 7 774,430 774,430 C#*D#*E#*F#

2 Eix 9 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 774,430

2 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment
pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució
del conglomerant, mescla  i compactació  al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 621,100

3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

AMIDAMENT DIRECTE 686,400

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 04  MODIFICACIÓ GI-531 I CARRER
Titol 3 03  DRENATGE

1 GD56U510 m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 7 330,000 330,000 C#*D#*E#*F#

2 Eix 9 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 376,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 04  MODIFICACIÓ GI-531 I CARRER
Titol 3 04  AFERMATS
Titol 4 01  MATERIALS GRANULARS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 263,800 263,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 263,800

2 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eix 7 40,000 0,500 20,000 C#*D#*E#*F#

2 Eix 8 165,000 165,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 04  MODIFICACIÓ GI-531 I CARRER
Titol 3 04  AFERMATS
Titol 4 02  AGLOMERATS BITUMINOSOS

1 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.182,100 0,700 2,500 3.818,675 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.818,675

2 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb
una dotació de 60 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total 2.182,100 2.182,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.182,100

3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ACC22 3.818,675 0,055 210,027 C#*D#*E#*F#

2 BBTM 2.182,100 0,055 120,016 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,043

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total 2.182,100 2.182,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.182,100

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total 2.182,100 2.182,100 C#*D#*E#*F#

Euro



Pressupost del Projecte Constructiu. Variant de Sant Gregori

AMIDAMENTS Data: 26/06/11 Pàg.: 25

TOTAL AMIDAMENT 2.182,100

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 04  MODIFICACIÓ GI-531 I CARRER
Titol 3 05  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL
Titol 4 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Als 3 eixos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Als 3 eixos 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 04  MODIFICACIÓ GI-531 I CARRER
Titol 3 05  SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL
Titol 4 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
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1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

AMIDAMENT DIRECTE 488,000

2 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

AMIDAMENT DIRECTE 244,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 05  PARTIDES ALÇADES
Titol 3 01  SEGURETAT I SALUT

1 XPA900S PA Partida alçada a justificar de seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 00
Capítol 05  PARTIDES ALÇADES
Titol 3 02  ALTRES

1 XPA10100 PA Partida alçada a justificar per obres imprevistes.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA10SER PA Partida alçada de cobrament íntegre per la redacció dels projectes de legalització totes les instal·lacions que
s'inclouen en el present projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PPA80001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 XPA1Z0SS PA Partida alçada a justificar per a reposició dels serveis afectats

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

26/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent
AC22 base B60/70 G, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

31,83 28.147,385 31,311 895.931,26 31,31

G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70,
per a mescles bituminoses

378,74 1.912,989 25,322 724.525,45 56,62

G221U010 m3 Excavació de terra vegetal,
inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

2,47 125.346,380 10,823 309.605,56 67,44

G221U116 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

5,44 20.562,000 3,914 111.857,28 71,35

G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in
situ'', per a la obtenció de
S-EST3, amb sòl procedent de
préstec i amb ciment pòrtland
amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N,
inclòs estesa, disgregació,
humectació o desecació del sòl,
distribució del conglomerant,
mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil
teòric

16,53 6.509,060 3,765 107.594,76 75,11

G921U020 m3 Base de tot-u artificial,
estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre
perfil teòric 

19,99 3.429,200 2,406 68.549,71 77,50

XPA900S PA Partida alçada a justificar de
seguretat i salut

61.382,84 1,000 2,147 61.382,84 79,65

XPA1Z0SS PA Partida alçada a justificar per
a reposició dels serveis
afectats

60.000,00 1,000 2,108 60.000,00 81,74

G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat
tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

7,20 6.980,630 1,769 50.260,54 83,50

G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, en zones boscoses,
deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides
als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega
i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

1,31 31.600,090 1,4510 41.396,12 84,95
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

26/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent
BBTM 11B BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació
de 60 kg/m2

2,31 16.084,220 1,3011 37.154,55 86,25

XPA10100 PA Partida alçada a justificar per
obres imprevistes.

30.000,00 1,000 1,0512 30.000,00 87,29

PPA80001 PA Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació
de la Direcció de l'Obra

30.000,00 1,000 1,0513 30.000,00 88,34

G4L1U120 m Biga prefabricada de formigó
amb armadures pretesades, tipus
doble T, de 150 cm de cantell,
totalment col·locada

484,66 55,000 0,9314 26.656,30 89,27

G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres
corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

0,99 22.174,000 0,7715 21.952,26 90,04

G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

85,65 254,800 0,7616 21.823,62 90,80

G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de
consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en
fresc i totes les feines
adients

95,52 224,270 0,7517 21.422,27 91,55

GD75U020 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols

48,60 420,000 0,7118 20.412,00 92,27

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament vist

34,74 507,400 0,6219 17.627,08 92,88

XPA10JV PA Partida alçada de jardineria i
vegetació

15.000,00 1,000 0,5220 15.000,00 93,41

XPA10SER PA Partida alçada de cobrament
íntegre per la redacció dels
projectes de legalització totes
les instal·lacions que
s'inclouen en el present
projecte.

14.400,00 1,000 0,5021 14.400,00 93,91

G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats,
piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

103,64 119,800 0,4322 12.416,07 94,34

Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

26/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G221U114 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

4,09 2.874,000 0,4123 11.754,66 94,75

GD56U510 m Cuneta triangular d'1 m
d'amplària i 0,33 m de
fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants

3,69 2.895,180 0,3724 10.683,21 95,13

G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

4,52 2.232,160 0,3525 10.089,36 95,48

G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió
catiònica, tipus ECI

0,61 13.384,220 0,2926 8.164,37 95,76

GDK3U010 u Pericó prefabricat de formigó
de 85x70x120 cm de secció
interior i 12,5 cm de gruix de
parets, per a canalització de
comunicacions, amb marc i tapa
de fosa dúctil, inclòs
l'excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocado,
segons plànols

714,09 10,000 0,2527 7.140,90 96,01

G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de
qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

42,57 165,000 0,2528 7.024,05 96,26

GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció
en estructures de 100 cm
d'alçària amb muntants cada 100
cm de 60x30 mm i brèndoles cada
16 cm de 40x20 mm, passamà de
70x40 mm i travesser inferior
de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes
de pintura esmalt, incloent
placa i elements d'ancoratge,
totalment col·locada

84,88 76,000 0,2329 6.450,88 96,48

GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 168 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

248,65 25,000 0,2230 6.216,25 96,70

Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

26/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G9F1U010 m2 Paviment de llambordins
prefabricats de formigó de 8 cm
de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat
i compactació del terreny, base
de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió de 10 cm de gruix,
llit de morter de 3 cm i totes
les feines adients

47,27 113,090 0,1931 5.345,76 96,89

G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica
de morter, de 20x20x2,5 cm,
inclòs refinat i compactació
del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
i totes les feines adients

26,17 192,000 0,1832 5.024,64 97,06

GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i
panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó
HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant
i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols,
totalment acabada

193,77 25,000 0,1733 4.844,25 97,23

GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de
diàmetre i 1,80 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa
de fosa dúctil i graons, segons
plànols

528,79 9,000 0,1734 4.759,11 97,40

G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió
catiònica, tipus ECR-1

0,35 13.384,220 0,1635 4.684,48 97,56

FHM11N22 u Mastil de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica, de 7 m d'alçària,
coronament sense platina, amb
base platina i porta,
col.locada sobre dau de formigó

659,72 6,000 0,1436 3.958,32 97,70

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament no vist

30,87 127,600 0,1437 3.939,01 97,84

GBBVU210 m Pal d'alumini extrusionat de
168 mm de diàmetre, segons
designació MH del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat

170,74 21,000 0,1338 3.585,54 97,96

GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

0,95 3.751,200 0,1239 3.563,64 98,09

Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

26/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GD75U040 m Canalització amb tub de formigó
vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols

78,82 45,000 0,1240 3.546,90 98,21

FHM1N18 u Mastil de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària,
coronament sense platina, amb
base platina i porta,
col.locada sobre dau de formigó

680,95 5,000 0,1241 3.404,75 98,33

GDK2U010 u Pericó per a canalització de
serveis de 80x80 cm i 125 cm de
fondària, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM20, inclòs
excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

314,87 10,000 0,1142 3.148,70 98,44

FHN84G61 u Lluminària Philips, model
SRS421 1xSON-TPP100WTPP5
equipat per a làmpada
de1xSON-TPP100W. Cos i marc de
fosa d’alumini injectat, vidre
temprat curvat i segellat al
marc, accés al equip per la
part superior, fàcil
manteniment tancament a pressió
sense eines mitjançant palanca,
grup òptic d’alumini anoditzat
i segellat de distribució
asimètric long., IP-66.

524,05 6,000 0,1143 3.144,30 98,55

G975U010 m Rigola prefabricada de formigó
de 20 cm d'amplada i 7 cm de
gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

12,78 225,660 0,1044 2.883,93 98,65

FHN4G65 u Lluminària Philips, model
SRS421 1xSON-TPP400WTPP17
equipat per a làmpada
de1xSON-TPP100W. Cos i marc de
fosa d’alumini injectat, vidre
temprat curvat i segellat al
marc, accés al equip per la
part superior, fàcil
manteniment tancament a pressió
sense eines mitjançant palanca,
grup òptic d’alumini anoditzat
i segellat de distribució
asimètric long., IP-66.

573,05 5,000 0,1045 2.865,25 98,75

GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

3,22 686,100 0,0846 2.209,24 98,83

Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

26/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GBBZU001 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i
col·locació

56,53 37,000 0,0747 2.091,61 98,90

GG22U030 m Tub flexible corrugat plàstic
de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau
7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 de Rehau o equivalent,
inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material
auxiliar i de fixació necessari

7,10 287,500 0,0748 2.041,25 98,97

G922U010 m3 Base de sauló, estesa,
humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric

16,73 122,000 0,0749 2.041,06 99,05

GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de
costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

140,43 14,000 0,0750 1.966,02 99,11

G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb
sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

1,30 1.509,380 0,0751 1.962,19 99,18

GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar
d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs
material auxiliar necessari

6,82 285,000 0,0752 1.943,70 99,25

G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes
i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

27,60 69,900 0,0753 1.929,24 99,32

G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus
T-2, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

20,24 85,000 0,0654 1.720,40 99,38

Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

26/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GG31450V m Cable amb conductor de coure
(classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6
segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General
Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de
canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar
necessari

4,46 365,000 0,0655 1.627,90 99,44

GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

110,99 14,000 0,0556 1.553,86 99,49

GD56U505 m Cuneta triangular de 0,60 m
d'amplària i 0,30 m de
fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants

3,06 500,000 0,0557 1.530,00 99,54

XPA2001 PA Partida alçada de prova de
carrega

1.500,00 1,000 0,0558 1.500,00 99,60

GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65
cm de diàmetre de fosa dúctil,
abatible i amb tancador de
seguretatl, per a una càrrega
de ruptura de 40 t, per a pou
de registre, totalment
col·locat

152,54 9,000 0,0559 1.372,86 99,64

GD5KU010 m Reixa correguda de recollida
d'aigües de 90 cm de fondària
mitja i 50 cm de llum, amb
formigó HM-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs
i marc i reixa de fosa per a 40
t de càrrega, segons plànols

322,24 4,000 0,0560 1.288,96 99,69

GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i
1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs
i bastiment i reixa de fosa
dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

276,33 4,000 0,0461 1.105,32 99,73

G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm
en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

32,46 31,800 0,0462 1.032,23 99,76

G4Z7U002 m Formació de junt de dilatació
per a taulers de ponts, amb
perfil de cautxú extrusionat,
per a absorbir moviments de 25
mm com a màxim, col·locat amb
adhesiu

78,64 13,000 0,0463 1.022,32 99,80

Euro
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 8Pàg.:Data:

Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)

26/06/11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G219U005 m Demolició de rigola de
qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

3,39 263,350 0,0364 892,76 99,83

G222U102 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

6,23 131,200 0,0365 817,38 99,86

GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

94,00 8,000 0,0366 752,00 99,88

GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

59,22 12,000 0,0267 710,64 99,91

GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o
cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de
vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica
en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge

11,13 55,000 0,0268 612,15 99,93

GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de
doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

136,91 3,000 0,0169 410,73 99,95

GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

1,18 300,000 0,0170 354,00 99,96

Euro
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Màscara d´entrada: * (Ordenació per import)
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o lloc de
nova col·locació de bàcul o
columna d'enllumenat existent,
de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els
elements i desconnexions,
inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

58,90 4,000 0,0171 235,60 99,97

FHNJ4111 u Làmpada model 1xS0N TPP100W. 37,66 6,000 0,0172 225,96 99,97

FHN4110 u Làmpada model 1xS0N TPP400W. 44,06 5,000 0,0173 220,30 99,98

GD5K201 u Reixa per a ponts 41,02 4,000 0,0174 164,08 99,99

G21B3004 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem de senyal
vertical o placa complementària
de trànsit existent, de
qualsevol tipus, sense incloure
suports

15,74 7,000 0,0075 110,18 99,99

G219U105 m Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària
de 20 cm

3,62 26,000 0,0076 94,12 99,99

G9K10010 m2 Tractament superficial per
mitja de reg monocapa simple
amb barreja de granulats
calcàris i emulsió bituminosa
ECR-1

2,43 32,000 0,0077 77,76 100,00

G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de
paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la
superfície

0,74 100,000 0,0078 74,00 100,00

GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 110
mm, ranurat parcial en un arc
de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col·locació

4,60 2,000 0,0079 9,20 100,00

TOTAL: 100,002.861.888,96

Euro
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/06/11 Pàg.: 1

FHM11N22P-1 u Mastil de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 7 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

659,72 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

FHM1N18P-2 u Mastil de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

680,95 €

(SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

FHN4110P-3 u Làmpada model 1xS0N TPP400W. 44,06 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)

FHN4G65P-4 u Lluminària Philips, model SRS421 1xSON-TPP400WTPP17 equipat per a làmpada
de1xSON-TPP100W. Cos i marc de fosa d’alumini injectat, vidre temprat curvat i segellat al
marc, accés al equip per la part superior, fàcil manteniment tancament a pressió sense eines
mitjançant palanca, grup òptic d’alumini anoditzat i segellat de distribució asimètric long.,
IP-66.

573,05 €

(CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

FHN84G61P-5 u Lluminària Philips, model SRS421 1xSON-TPP100WTPP5 equipat per a làmpada
de1xSON-TPP100W. Cos i marc de fosa d’alumini injectat, vidre temprat curvat i segellat al
marc, accés al equip per la part superior, fàcil manteniment tancament a pressió sense eines
mitjançant palanca, grup òptic d’alumini anoditzat i segellat de distribució asimètric long.,
IP-66.

524,05 €

(CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)

FHNJ4111P-6 u Làmpada model 1xS0N TPP100W. 37,66 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

G219U005P-7 m Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3,39 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

G219U040P-8 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

G219U105P-9 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

3,62 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

G219U200P-10 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,74 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/06/11 Pàg.: 2

G21B3004P-11 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o placa complementària de
trànsit existent, de qualsevol tipus, sense incloure suports

15,74 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

G21H0002P-12 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

58,90 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

G21R0002P-13 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

42,57 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

G221U010P-14 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,47 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

G221U114P-15 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,09 €

(QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)

G221U116P-16 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

5,44 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

G222U102P-17 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,23 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

G226U030P-18 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,30 €

(UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

G227U110P-19 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

7,20 €

(SET EUROS AMB VINT CENTIMS)
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G227UA15P-20 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de
préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric

16,53 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

G228U200P-21 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

32,46 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

G22DU030P-22 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1,31 €

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

G450U040P-23 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 85,65 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

G450U070P-24 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 103,64 €

(CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

G4B0U020P-25 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,99 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

G4D0U010P-26 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 30,87 €

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

G4D0U015P-27 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 34,74 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

G4L1U120P-28 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 150 cm de
cantell, totalment col·locada

484,66 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

G4Z7U002P-29 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a
absorbir moviments de 25 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

78,64 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

G921U020P-30 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,99 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

G922U010P-31 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 16,73 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

G9650005P-32 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

20,24 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
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G9650020P-33 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

27,60 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

G975U010P-34 m Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

12,78 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

G9E1U010P-35 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients

26,17 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB DISSET CENTIMS)

G9F1U010P-36 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients

47,27 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

G9GA0004P-37 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

95,52 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

G9H1U120P-38 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

31,83 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

G9H3U260P-39 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

2,31 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

G9HA0010P-40 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 378,74 €

(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

G9J1U010P-41 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,61 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

G9J1U020P-42 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,35 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

G9K10010P-43 m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb barreja de granulats calcàris i
emulsió bituminosa ECR-1

2,43 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
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GB12U010P-44 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100
cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser
inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

84,88 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

GBA1U310P-45 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,95 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

GBA1U320P-46 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,18 €

(UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

GBA1U350P-47 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

3,22 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

GBA31001P-48 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

11,13 €

(ONZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

GBB1U011P-49 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

94,00 €

(NORANTA-QUATRE EUROS)

GBB1U102P-50 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

140,43 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

GBB1U110P-51 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

59,22 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

GBB1U111P-52 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

110,99 €

(CENT DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

GBB1U121P-53 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

136,91 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
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GBBVU001P-54 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

193,77 €

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

GBBVU109P-55 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

248,65 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

GBBVU210P-56 m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació MH del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

170,74 €

(CENT SETANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

GBBZU001P-57 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

56,53 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

GD56U505P-58 m Cuneta triangular de 0,60 m d'amplària i 0,30 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació
en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

3,06 €

(TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)

GD56U510P-59 m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

3,69 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

GD5AU011P-60 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

4,60 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

GD5JU010P-61 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

276,33 €

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

GD5K201P-62 u Reixa per a ponts 41,02 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)

GD5KU010P-63 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb
formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de
càrrega, segons plànols

322,24 €

(TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

GD75U020P-64 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

48,60 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
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GD75U040P-65 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

78,82 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

GDD1U012P-66 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

528,79 €

(CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

GDDZU012P-67 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

152,54 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

GDK2U010P-68 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

314,87 €

(TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

GDK3U010P-69 u Pericó prefabricat de formigó de 85x70x120 cm de secció interior i 12,5 cm de gruix de
parets, per a canalització de comunicacions, amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs
l'excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocado, segons
plànols

714,09 €

(SET-CENTS CATORZE EUROS AMB NOU CENTIMS)

GG22U030P-70 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau
7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari

7,10 €

(SET EUROS AMB DEU CENTIMS)

GG31450VP-71 m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

4,46 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

GG3809U2P-72 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

6,82 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

PPA80001P-73 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

30.000,00 €

(TRENTA MIL EUROS)
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XPA2001P-74 PA Partida alçada de prova de carrega 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

XPA10JVP-75 PA Partida alçada de jardineria i vegetació 15.000,00 €

(QUINZE MIL EUROS)

XPA10SERP-76 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la redacció dels projectes de legalització totes les
instal·lacions que s'inclouen en el present projecte.

14.400,00 €

(CATORZE MIL QUATRE-CENTS EUROS)

XPA900SP-77 PA Partida alçada a justificar de seguretat i salut 61.382,84 €

(SEIXANTA-UN MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE
CENTIMS)
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P-1 FHM11N22 u Mastil de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 7 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

659,72 €

BHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària, corona 480,00000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 46,61760 €

BHWM1000 U Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,94000 €

Altres conceptes 93,16240 €

P-2 FHM1N18 u Mastil de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

680,95 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 46,61760 €

BHWM1000 U Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,94000 €

BHM1N18 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, corona 501,23000 €

Altres conceptes 93,16240 €

P-3 FHN4110 u Làmpada model 1xS0N TPP400W. 44,06 €

Altres conceptes 44,06000 €

P-4 FHN4G65 u Lluminària Philips, model SRS421 1xSON-TPP400WTPP17 equipat per a làmpada
de1xSON-TPP100W. Cos i marc de fosa d’alumini injectat, vidre temprat curvat i segellat al
marc, accés al equip per la part superior, fàcil manteniment tancament a pressió sense eines
mitjançant palanca, grup òptic d’alumini anoditzat i segellat de distribució asimètric long.,
IP-66.

573,05 €

Altres conceptes 573,05000 €

P-5 FHN84G61 u Lluminària Philips, model SRS421 1xSON-TPP100WTPP5 equipat per a làmpada
de1xSON-TPP100W. Cos i marc de fosa d’alumini injectat, vidre temprat curvat i segellat al
marc, accés al equip per la part superior, fàcil manteniment tancament a pressió sense eines
mitjançant palanca, grup òptic d’alumini anoditzat i segellat de distribució asimètric long.,
IP-66.

524,05 €

BHN84G60 u Lluminària Philips, model 1xS0N TPP100W. Cos i marc de fosa d’alumini injectat, vidr 504,00000 €

Altres conceptes 20,05000 €

P-6 FHNJ4111 u Làmpada model 1xS0N TPP100W. 37,66 €

BHU93111 u Làmpada deLluminària Philips, model 1xS0N TPP100W. 25,20000 €

Altres conceptes 12,46000 €

P-7 G219U005 m Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3,39 €

Altres conceptes 3,39000 €

P-8 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,52 €

Altres conceptes 4,52000 €

P-9 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

3,62 €
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Altres conceptes 3,62000 €

P-10 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

0,74 €

Altres conceptes 0,74000 €

P-11 G21B3004 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o placa complementària de
trànsit existent, de qualsevol tipus, sense incloure suports

15,74 €

Altres conceptes 15,74000 €

P-12 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

58,90 €

Altres conceptes 58,90000 €

P-13 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

42,57 €

Altres conceptes 42,57000 €

P-14 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,47 €

Altres conceptes 2,47000 €

P-15 G221U114 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,09 €

Altres conceptes 4,09000 €

P-16 G221U116 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

5,44 €

Altres conceptes 5,44000 €

P-17 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,23 €

Altres conceptes 6,23000 €

P-18 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,30 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 1,24950 €
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P-19 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

7,20 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,71200 €

Altres conceptes 1,43750 €

P-20 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb sòl procedent de
préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100%
del PM, mesurat sobre perfil teòric

16,53 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,99600 €

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 8,94528 €

Altres conceptes 3,53822 €

P-21 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

32,46 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 28,23600 €

Altres conceptes 4,17350 €

P-22 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1,31 €

Altres conceptes 1,31000 €

P-23 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 85,65 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 76,48200 €

Altres conceptes 9,16800 €

P-24 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 103,64 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 88,27350 €

Altres conceptes 15,36650 €

P-25 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,99 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01130 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,65100 €

Altres conceptes 0,32770 €

P-26 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 30,87 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €
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B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €

Altres conceptes 26,97055 €

P-27 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 34,74 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,61920 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,29000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,17025 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,56000 €

Altres conceptes 28,56055 €

P-28 G4L1U120 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 150 cm de
cantell, totalment col·locada

484,66 €

B4PA1U0C m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T, de 150 cm de cantell, inclòs trans 431,13000 €

Altres conceptes 53,53000 €

P-29 G4Z7U002 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a
absorbir moviments de 25 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

78,64 €

B7J1U202 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú extrusionat, per a un recorregut 45,65000 €

Altres conceptes 32,99000 €

P-30 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 19,99 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,69600 €

Altres conceptes 1,24350 €

P-31 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 16,73 €

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 15,43200 €

B0111000 m3 Aigua 0,05050 €

Altres conceptes 1,24750 €

P-32 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

20,24 €

B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a 4,36800 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,50450 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,86690 €

Altres conceptes 8,45520 €

P-33 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

27,60 €
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €

B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN 8,02200 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04540 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,46000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,14000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,04470 €

Altres conceptes 11,02790 €

P-34 G975U010 m Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

12,78 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,07000 €

B975U001 m Rigola prefabricada de formigó, de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix 3,55950 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,02270 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,44450 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,09500 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,08056 €

Altres conceptes 4,07774 €

P-35 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients

26,17 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,82500 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €

B9E1U001 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cm 5,43900 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,16112 €

Altres conceptes 11,07788 €

P-36 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients

47,27 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,09460 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,82500 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €

B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, s 10,16940 €

Altres conceptes 27,51400 €

P-37 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

95,52 €
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,15000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 76,48200 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,30250 €

Altres conceptes 15,32550 €

P-38 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

31,83 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure 24,62000 €

Altres conceptes 7,21000 €

P-39 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

2,31 €

B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de p 1,79640 €

Altres conceptes 0,51360 €

P-40 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 378,74 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 378,74000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-41 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,61 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,49200 €

Altres conceptes 0,11800 €

P-42 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 0,35 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,18600 €

Altres conceptes 0,16400 €

P-43 G9K10010 m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb barreja de granulats calcàris i
emulsió bituminosa ECR-1

2,43 €

B03H3001 t Barreja de granulats calcàris per a tractaments superficials de paviments 0,44460 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,58900 €

Altres conceptes 1,39640 €

P-44 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100
cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser
inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

84,88 €

BB12UC01 m Barana metàl·lica d'acer S235JR, de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb 50,40000 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,42290 €

Altres conceptes 34,05710 €

P-45 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,95 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,55200 €
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B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,05460 €

Altres conceptes 0,34340 €

P-46 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,18 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,82800 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,08190 €

Altres conceptes 0,27010 €

P-47 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

3,22 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,21840 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 2,20800 €

Altres conceptes 0,79360 €

P-48 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

11,13 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,43680 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,04300 €

Altres conceptes 8,65020 €

P-49 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

94,00 €

BBM1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos e 81,01000 €

Altres conceptes 12,99000 €

P-50 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

140,43 €

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements d 123,11000 €

Altres conceptes 17,32000 €

P-51 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

59,22 €

BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el 46,23000 €

Altres conceptes 12,99000 €

P-52 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

110,99 €

BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el 97,14000 €

Altres conceptes 13,85000 €

P-53 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

136,91 €
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BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, in 119,59000 €

Altres conceptes 17,32000 €

P-54 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

193,77 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 87,40800 €

Altres conceptes 106,36200 €

P-55 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

248,65 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, pe 65,10000 €

BBMZU624 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 168 mm de diàmetre al fon 131,60000 €

Altres conceptes 51,95000 €

P-56 GBBVU210 m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació MH del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

170,74 €

BBMZU616 m Pal d'alumini de 168 mm de diàmetre, designació MH del Plec de Prescripcions, per a 160,35000 €

Altres conceptes 10,39000 €

P-57 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

56,53 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 8,19000 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 27,96800 €

Altres conceptes 20,37200 €

P-58 GD56U505 m Cuneta triangular de 0,60 m d'amplària i 0,30 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació
en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

3,06 €

Altres conceptes 3,06000 €

P-59 GD56U510 m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

3,69 €

Altres conceptes 3,69000 €

P-60 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

4,60 €

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º 3,73890 €

Altres conceptes 0,86110 €

P-61 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

276,33 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 76,48200 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,42350 €
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B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,77200 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,89200 €

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €

Altres conceptes 124,09070 €

P-62 GD5K201 u Reixa per a ponts 41,02 €

Altres conceptes 41,02000 €

P-63 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de llum, amb
formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de
càrrega, segons plànols

322,24 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 5,79600 €

BD5ZUC02 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t de càrrega de ruptura 149,88000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,87000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,36300 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,71992 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 38,60520 €

Altres conceptes 123,00588 €

P-64 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

48,60 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,26997 €

BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 9,50250 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 30,03000 €

Altres conceptes 8,79753 €

P-65 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

78,82 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 45,72750 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,44995 €

BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm 20,05500 €

Altres conceptes 12,58755 €

P-66 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

528,79 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega 113,39000 €

BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm 76,74000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 23,88000 €
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B071UC01 m3 Morter M-80 4,49950 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 79,17000 €

BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per 74,42000 €

Altres conceptes 156,69050 €

P-67 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

152,54 €

B071UC01 m3 Morter M-80 1,79980 €

BDDZU004 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, abatible i amb 124,31000 €

Altres conceptes 26,43020 €

P-68 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

314,87 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 92,37840 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,30000 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 8,14500 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,61170 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 5,60000 €

Altres conceptes 202,83490 €

P-69 GDK3U010 u Pericó prefabricat de formigó de 85x70x120 cm de secció interior i 12,5 cm de gruix de
parets, per a canalització de comunicacions, amb marc i tapa de fosa dúctil, inclòs
l'excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocado, segons
plànols

714,09 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 18,08625 €

BDK1U005 u Pericó prefabricat de 85x70x120 cm de secció interior i 12,5 cm de gruix de parets, pe 398,25000 €

BDKZU010 u Marc de 102x87 cm amb tapa de pas lliure 79,5x64,5 cm, de fosa dúctil, per a pericó d 154,30000 €

Altres conceptes 143,45375 €

P-70 GG22U030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb grau
7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari

7,10 €

BG220030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure d'halògens amb 2,38000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,03962 €

Altres conceptes 4,68038 €

P-71 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons
UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a
obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

4,46 €

BG31450U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 se 2,35000 €
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Altres conceptes 2,11000 €

P-72 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari

6,82 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,31000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,14784 €

Altres conceptes 5,36216 €

P-73 PPA80001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

30.000,00 €

Sense descomposició 30.000,00000 €

P-74 XPA2001 PA Partida alçada de prova de carrega 1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-75 XPA10JV PA Partida alçada de jardineria i vegetació 15.000,00 €

Sense descomposició 15.000,00000 €

P-76 XPA10SER PA Partida alçada de cobrament íntegre per la redacció dels projectes de legalització totes les
instal·lacions que s'inclouen en el present projecte.

14.400,00 €

Sense descomposició 14.400,00000 €

P-77 XPA900S PA Partida alçada a justificar de seguretat i salut 61.382,84 €

Sense descomposició 61.382,84000 €
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Obra 01 Pressupost 00

Capítol 01 VIAL EIX 1

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS

Titol 4 01 TREBALLS PREVIS

1 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

1,31 31.600,090 41.396,12

2 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 13)

42,57 150,000 6.385,50

TOTAL Titol 4 01.01.01.01 47.781,62

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 01 VIAL EIX 1

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS

Titol 4 02 DEMOLICIONS

1 G219U005 m Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)

3,39 201,350 682,58

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 9)

3,62 18,000 65,16

3 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol
tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 12)

58,90 1,000 58,90

4 G21B3004 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o
placa complementària de trànsit existent, de qualsevol tipus, sense
incloure suports (P - 11)

15,74 4,000 62,96

5 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 8)

4,52 1.061,600 4.798,43

6 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 10)

0,74 80,000 59,20

TOTAL Titol 4 01.01.01.02 5.727,23

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 01 VIAL EIX 1

Titol 3 02 MOVIMENTS DE TERRES

Titol 4 01 DESMUNTS

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 14)

2,47 123.702,390 305.544,90

euros
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2 G221U114 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 15)

4,09 2.874,000 11.754,66

3 G221U116 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 16)

5,44 20.562,000 111.857,28

TOTAL Titol 4 01.01.02.01 429.156,84

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 01 VIAL EIX 1

Titol 3 02 MOVIMENTS DE TERRES

Titol 4 02 TERRAPLENS

1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 19)

7,20 5.996,200 43.172,64

2 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb
sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM
II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del
sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del
PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 20)

16,53 5.689,960 94.055,04

3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 18)

1,30 448,000 582,40

TOTAL Titol 4 01.01.02.02 137.810,08

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 01 VIAL EIX 1

Titol 3 03 DRENATGE

Titol 4 01 CUNETES

1 GD56U510 m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 59)

3,69 2.440,000 9.003,60

2 GD56U505 m Cuneta triangular de 0,60 m d'amplària i 0,30 m de fondària, sense
revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants (P - 58)

3,06 500,000 1.530,00

TOTAL Titol 4 01.01.03.01 10.533,60

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 01 VIAL EIX 1

Titol 3 03 DRENATGE

Titol 4 02 COL·LECTORS

1 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 65)

78,82 45,000 3.546,90

euros
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2 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 64)

48,60 170,000 8.262,00

TOTAL Titol 4 01.01.03.02 11.808,90

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 01 VIAL EIX 1

Titol 3 03 DRENATGE

Titol 4 03 POUS DE REGISTRE

1 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 66)

528,79 4,000 2.115,16

2 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible
i amb tancador de seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per
a pou de registre, totalment col·locat (P - 67)

152,54 4,000 610,16

TOTAL Titol 4 01.01.03.03 2.725,32

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 01 VIAL EIX 1

Titol 3 04 FERMS I PAVIMENTS

Titol 4 01 MATERIALS GRANULARS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 30)

19,99 2.987,200 59.714,13

2 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric (P - 31)

16,73 122,000 2.041,06

TOTAL Titol 4 01.01.04.01 61.755,19

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 01 VIAL EIX 1

Titol 3 04 FERMS I PAVIMENTS

Titol 4 02 AFERMATS

1 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2 (P -
39)

2,31 13.500,000 31.185,00

2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum (P - 38)

31,83 23.625,000 751.983,75

3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 40) 378,74 1.522,125 576.489,62

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 41) 0,61 10.800,000 6.588,00

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 42) 0,35 10.800,000 3.780,00

TOTAL Titol 4 01.01.04.02 1.370.026,37

Obra 01 Pressupost 00

euros
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Capítol 01 VIAL EIX 1

Titol 3 05 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL

Titol 4 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 50)

140,43 6,000 842,58

2 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 52)

110,99 12,000 1.331,88

3 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 53)

136,91 3,000 410,73

4 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 57)

56,53 21,000 1.187,13

5 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
55)

248,65 21,000 5.221,65

6 GBBVU210 m Pal d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, segons designació
MH del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 56)

170,74 21,000 3.585,54

7 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P -
54)

193,77 21,000 4.069,17

TOTAL Titol 4 01.01.05.01 16.648,68

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 01 VIAL EIX 1

Titol 3 05 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL

Titol 4 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 46)

1,18 300,000 354,00

2 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 45)

0,95 3.050,000 2.897,50

3 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 47)

3,22 400,000 1.288,00

4 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 48)

11,13 40,000 445,20

TOTAL Titol 4 01.01.05.02 4.984,70

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 02 ROTONDA EIX 2

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS

euros
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Titol 4 01 TREBALLS PREVIS

1 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 13)

42,57 8,000 340,56

2 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol
tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 12)

58,90 2,000 117,80

3 G21B3004 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o
placa complementària de trànsit existent, de qualsevol tipus, sense
incloure suports (P - 11)

15,74 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.02.01.01 458,36

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 02 ROTONDA EIX 2

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS

Titol 4 02 DEMOLICIONS

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 9)

3,62 3,000 10,86

2 G219U005 m Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)

3,39 32,000 108,48

3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 8)

4,52 622,860 2.815,33

4 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 10)

0,74 10,000 7,40

TOTAL Titol 4 01.02.01.02 2.942,07

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 02 ROTONDA EIX 2

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 01 DESMUNT

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 14)

2,47 759,020 1.874,78

TOTAL Titol 4 01.02.02.01 1.874,78

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 02 ROTONDA EIX 2

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 02 TERRAPLÈ

euros
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1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 18)

1,30 278,980 362,67

2 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 19)

7,20 210,000 1.512,00

3 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb
sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM
II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del
sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del
PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 20)

16,53 198,000 3.272,94

TOTAL Titol 4 01.02.02.02 5.147,61

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 02 ROTONDA EIX 2

Titol 3 03 XARXA DE SANEJMANET D'AIGÜES PLUVIALS

Titol 4 01 COL·LECTORS

1 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,
inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 64)

48,60 250,000 12.150,00

TOTAL Titol 4 01.02.03.01 12.150,00

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 02 ROTONDA EIX 2

Titol 3 03 XARXA DE SANEJMANET D'AIGÜES PLUVIALS

Titol 4 02 PERICONS I POUS DE REGISTRE

1 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20,
inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de
fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols (P - 61)

276,33 4,000 1.105,32

2 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50
cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs entroncament amb tub de
desguàs i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols (P
- 63)

322,24 4,000 1.288,96

3 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 66)

528,79 5,000 2.643,95

4 GDDZU012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, abatible
i amb tancador de seguretatl, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per
a pou de registre, totalment col·locat (P - 67)

152,54 5,000 762,70

TOTAL Titol 4 01.02.03.02 5.800,93

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 02 ROTONDA EIX 2

euros
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Titol 3 03 XARXA DE SANEJMANET D'AIGÜES PLUVIALS

Titol 4 03 CUNETES

1 GD56U510 m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 59)

3,69 79,180 292,17

TOTAL Titol 4 01.02.03.03 292,17

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 02 ROTONDA EIX 2

Titol 3 04 AFERMATS

Titol 4 01 MATERIALS GRANULARS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 30)

19,99 115,800 2.314,84

2 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients (P - 37)

95,52 39,270 3.751,07

TOTAL Titol 4 01.02.04.01 6.065,91

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 02 ROTONDA EIX 2

Titol 3 04 AFERMATS

Titol 4 02 AGLOMERATS BITUMINOSOS

1 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum (P - 38)

31,83 703,710 22.399,09

2 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2 (P -
39)

2,31 402,120 928,90

3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 40) 378,74 60,821 23.035,35

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 41) 0,61 402,120 245,29

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 42) 0,35 402,120 140,74

TOTAL Titol 4 01.02.04.02 46.749,37

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 02 ROTONDA EIX 2

Titol 3 05 URBANITZACIÓ

Titol 4 01 VORERES I VORADES

1 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada (P - 32)

20,24 85,000 1.720,40

2 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines

27,60 69,900 1.929,24

euros
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adients, totalment col·locada (P - 33)

3 G975U010 m Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix,
adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 34)

12,78 161,660 2.066,01

4 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de
forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients (P - 36)

47,27 113,090 5.345,76

TOTAL Titol 4 01.02.05.01 11.061,41

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 02 ROTONDA EIX 2

Titol 3 06 INSTAL·LACIONS

Titol 4 01 XARXA D'ENLLUMENAT

1 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment,
inclòs material auxiliar necessari (P - 72)

6,82 285,000 1.943,70

2 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 68)

314,87 10,000 3.148,70

3 GDK3U010 u Pericó prefabricat de formigó de 85x70x120 cm de secció interior i
12,5 cm de gruix de parets, per a canalització de comunicacions, amb
marc i tapa de fosa dúctil, inclòs l'excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocado, segons plànols (P -
69)

714,09 10,000 7.140,90

4 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 21)

32,46 31,800 1.032,23

5 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1
0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo
General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari (P - 71)

4,46 365,000 1.627,90

6 GG22U030 m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FFKUM-H0 de
Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge superficial i
material auxiliar i de fixació necessari (P - 70)

7,10 287,500 2.041,25

7 FHM11N22 u Mastil de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 7 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
col.locada sobre dau de formigó (P - 1)

659,72 6,000 3.958,32

8 FHM1N18 u Mastil de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
col.locada sobre dau de formigó (P - 2)

680,95 5,000 3.404,75

9 FHN84G61 u Lluminària Philips, model SRS421 1xSON-TPP100WTPP5 equipat per
a làmpada de1xSON-TPP100W. Cos i marc de fosa d’alumini injectat,
vidre temprat curvat i segellat al marc, accés al equip per la part
superior, fàcil manteniment tancament a pressió sense eines
mitjançant palanca, grup òptic d’alumini anoditzat i segellat de
distribució asimètric long., IP-66. (P - 5)

524,05 6,000 3.144,30

10 FHNJ4111 u Làmpada model 1xS0N TPP100W.  (P - 6) 37,66 6,000 225,96

11 FHN4110 u Làmpada model 1xS0N TPP400W.  (P - 3) 44,06 5,000 220,30

12 FHN4G65 u Lluminària Philips, model SRS421 1xSON-TPP400WTPP17 equipat
per a làmpada de1xSON-TPP100W. Cos i marc de fosa d’alumini
injectat, vidre temprat curvat i segellat al marc, accés al equip per la
part superior, fàcil manteniment tancament a pressió sense eines
mitjançant palanca, grup òptic d’alumini anoditzat i segellat de

573,05 5,000 2.865,25

euros
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distribució asimètric long., IP-66. (P - 4)

TOTAL Titol 4 01.02.06.01 30.753,56

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 02 ROTONDA EIX 2

Titol 3 07 SENYALITZACIÓ

Titol 4 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 49)

94,00 8,000 752,00

2 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 50)

140,43 4,000 561,72

3 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 57)

56,53 12,000 678,36

4 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 51)

59,22 12,000 710,64

TOTAL Titol 4 01.02.07.01 2.702,72

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 02 ROTONDA EIX 2

Titol 3 07 SENYALITZACIÓ

Titol 4 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 48)

11,13 15,000 166,95

2 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 45)

0,95 213,200 202,54

3 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 47)

3,22 42,100 135,56

TOTAL Titol 4 01.02.07.02 505,05

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 02 ROTONDA EIX 2

Titol 3 08 JARDINERIA

1 XPA10JV PA Partida alçada de jardineria i vegetació (P - 75) 15.000,00 1,000 15.000,00

TOTAL Titol 3 01.02.08 15.000,00

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 03 CAMÍ DE LA BRUGUERA EIX 5

euros
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Titol 3 01 TREBALLS PREVIS

1 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 13)

42,57 3,000 127,71

TOTAL Titol 3 01.03.01 127,71

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 03 CAMÍ DE LA BRUGUERA EIX 5

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 01 DESMUNTS

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 14)

2,47 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.03.02.01 0,00

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 03 CAMÍ DE LA BRUGUERA EIX 5

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 02 TERRAPLÈ

1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 18)

1,30 96,000 124,80

TOTAL Titol 4 01.03.02.02 124,80

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 03 CAMÍ DE LA BRUGUERA EIX 5

Titol 3 03 AFERMATS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 30)

19,99 62,400 1.247,38

2 G9K10010 m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple amb barreja
de granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-1 (P - 43)

2,43 32,000 77,76

TOTAL Titol 3 01.03.03 1.325,14

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 03 CAMÍ DE LA BRUGUERA EIX 5

Titol 3 04 SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS

1 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb
muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20
mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm,

84,88 76,000 6.450,88

euros
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galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada (P - 44)

TOTAL Titol 3 01.03.04 6.450,88

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 03 CAMÍ DE LA BRUGUERA EIX 5

Titol 3 05 ESTREPS

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 26) 30,87 127,200 3.926,66

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 27) 34,74 342,400 11.894,98

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 25)

0,99 20.174,000 19.972,26

4 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 23)

85,65 196,800 16.855,92

5 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 24)

103,64 86,800 8.995,95

6 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 17)

6,23 131,200 817,38

TOTAL Titol 3 01.03.05 62.463,15

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 03 CAMÍ DE LA BRUGUERA EIX 5

Titol 3 06 PAS SUPERIOR

Titol 4 01 LLOSA

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 24)

103,64 33,000 3.420,12

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 25)

0,99 2.000,000 1.980,00

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 26) 30,87 0,400 12,35

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 27) 34,74 165,000 5.732,10

TOTAL Titol 4 01.03.06.01 11.144,57

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 03 CAMÍ DE LA BRUGUERA EIX 5

Titol 3 06 PAS SUPERIOR

Titol 4 02 TAULELL

1 G4L1U120 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble
T, de 150 cm de cantell, totalment col·locada (P - 28)

484,66 55,000 26.656,30

2 G4Z7U002 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 25 mm com a màxim,
col·locat amb adhesiu (P - 29)

78,64 13,000 1.022,32

3 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 60)

4,60 2,000 9,20

euros
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4 GD5K201 u Reixa per a ponts (P - 62) 41,02 4,000 164,08

5 XPA2001 PA Partida alçada de prova de carrega (P - 74) 1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Titol 4 01.03.06.02 29.351,90

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 03 CAMÍ DE LA BRUGUERA EIX 5

Titol 3 07 URBANITZACIÓ

Titol 4 01 VORERES I VORADES

1 G975U010 m Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix,
adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 34)

12,78 64,000 817,92

2 G9E1U010 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les feines adients (P -
35)

26,17 192,000 5.024,64

3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 23)

85,65 58,000 4.967,70

TOTAL Titol 4 01.03.07.01 10.810,26

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 04 MODIFICACIÓ GI-531 I CARRER

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS

Titol 4 01 TREBALLS PREVIS

1 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 13)

42,57 4,000 170,28

TOTAL Titol 4 01.04.01.01 170,28

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 04 MODIFICACIÓ GI-531 I CARRER

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS

Titol 4 02 DEMOLICIONS

1 G219U005 m Demolició de rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)

3,39 30,000 101,70

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 9)

3,62 5,000 18,10

3 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol
tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 12)

58,90 1,000 58,90

4 G21B3004 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o
placa complementària de trànsit existent, de qualsevol tipus, sense
incloure suports (P - 11)

15,74 3,000 47,22

euros
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5 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 8)

4,52 547,700 2.475,60

6 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 10)

0,74 10,000 7,40

TOTAL Titol 4 01.04.01.02 2.708,92

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 04 MODIFICACIÓ GI-531 I CARRER

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 01 DESMUNT

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 14)

2,47 884,970 2.185,88

TOTAL Titol 4 01.04.02.01 2.185,88

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 04 MODIFICACIÓ GI-531 I CARRER

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

Titol 4 02 TERRAPLENS

1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 19)

7,20 774,430 5.575,90

2 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de S-EST3, amb
sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, CEM
II/B-S 32,5 N, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del
sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del
PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 20)

16,53 621,100 10.266,78

3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 18)

1,30 686,400 892,32

TOTAL Titol 4 01.04.02.02 16.735,00

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 04 MODIFICACIÓ GI-531 I CARRER

Titol 3 03 DRENATGE

1 GD56U510 m Cuneta triangular d'1 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir,
inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 59)

3,69 376,000 1.387,44

TOTAL Titol 3 01.04.03 1.387,44

Obra 01 Pressupost 00

euros
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Capítol 04 MODIFICACIÓ GI-531 I CARRER

Titol 3 04 AFERMATS

Titol 4 01 MATERIALS GRANULARS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 30)

19,99 263,800 5.273,36

2 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients (P - 37)

95,52 185,000 17.671,20

TOTAL Titol 4 01.04.04.01 22.944,56

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 04 MODIFICACIÓ GI-531 I CARRER

Titol 3 04 AFERMATS

Titol 4 02 AGLOMERATS BITUMINOSOS

1 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, inclòs filler, estesa
i compactada, sense incloure betum (P - 38)

31,83 3.818,675 121.548,43

2 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2 (P -
39)

2,31 2.182,100 5.040,65

3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 40) 378,74 330,043 125.000,49

4 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 41) 0,61 2.182,100 1.331,08

5 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 42) 0,35 2.182,100 763,74

TOTAL Titol 4 01.04.04.02 253.684,39

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 04 MODIFICACIÓ GI-531 I CARRER

Titol 3 05 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL

Titol 4 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 50)

140,43 4,000 561,72

2 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 52)

110,99 2,000 221,98

3 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 57)

56,53 4,000 226,12

4 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
55)

248,65 4,000 994,60

5 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P -
54)

193,77 4,000 775,08

euros
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TOTAL Titol 4 01.04.05.01 2.779,50

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 04 MODIFICACIÓ GI-531 I CARRER

Titol 3 05 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL

Titol 4 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 45)

0,95 488,000 463,60

2 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 47)

3,22 244,000 785,68

TOTAL Titol 4 01.04.05.02 1.249,28

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 05 PARTIDES ALÇADES

Titol 3 01 SEGURETAT I SALUT

1 XPA900S PA Partida alçada a justificar de seguretat i salut (P - 77) 61.382,84 1,000 61.382,84

TOTAL Titol 3 01.05.01 61.382,84

Obra 01 Pressupost 00

Capítol 05 PARTIDES ALÇADES

Titol 3 02 ALTRES

1 XPA10100 PA Partida alçada a justificar per obres imprevistes. (P - 0) 30.000,00 1,000 30.000,00

2 XPA10SER PA Partida alçada de cobrament íntegre per la redacció dels projectes de
legalització totes les instal·lacions que s'inclouen en el present
projecte. (P - 76)

14.400,00 1,000 14.400,00

3 PPA80001 PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 73)

30.000,00 1,000 30.000,00

4 XPA1Z0SS PA Partida alçada a justificar per a reposició dels serveis afectats (P - 0) 60.000,00 1,000 60.000,00

TOTAL Titol 3 01.05.02 134.400,00

euros
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NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  VIAL EIX 1 2.098.958,53

Capítol 01.02  ROTONDA EIX 2 141.503,94

Capítol 01.03  CAMÍ DE LA BRUGUERA EIX 5 121.798,41

Capítol 01.04  MODIFICACIÓ GI-531 I CARRER 303.845,25

Capítol 01.05  PARTIDES ALÇADES 195.782,84

Obra 01 Pressupost 00 2.861.888,97

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.861.888,97

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 00 2.861.888,97

2.861.888,97

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 2.861.888,97

13 % Despeses generals SOBRE 2.861.888,97.................................................................. 372.045,57

6 % Benefici industrial SOBRE 2.861.888,97....................................................................... 171.713,34

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 3.405.647,88

18 % IVA SOBRE 3.405.647,88........................................................................................... 613.016,62

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 4.018.664,50

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

quatre milions divuit mil sis-cents seixanta-quatre euros amb cinquanta centims
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