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1. GENERALITATS 

1.1. Definició i àmbit d’aplicació 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars té per objecte estructurar l’organització 
general de l’obra, fixar les característiques dels materials a utilitzar, establir les condicions 
que té que complir el procés d’execució de l’obra i organitzar la forma en que s’han de 
realitzar els amidaments i abonaments de l’obres. 
 
El present Plec de Condicions Tècniques Particulars serà d'aplicació a les obres definides en 
el Projecte executiu de reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials i millora de la 
zona del meandre de sortida al riu Llobregat entre Cornellà i el Prat de Llobregat, al 
límit municipal entre Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat.  

1.2. Instruccions, normes i disposicions aplicables 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 
aquest Plec, les disposicions que a continuació, amb caràcter no limitatiu, es relacionen. En 
cas que aquestes modifiquin i/o s’oposin a allò especificat en el present Plec, el Director 
d’Obra tindrà la facultat de determinar quina és la d’obligat compliment, sense que l’aplicació 
de la condició més restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de reclamació. 

a. Lleis 

- Llei de protecció de l'ambient atmosfèric. 
- Llei de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
- Reglament de seguretat del treball a la indústria de la construcció i obres públiques, 

aprovat per Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964. 
- Ordenança general de seguretat i higiene al treball, aprovada per Ordre Ministerial de 

9 d’abril de 1964. 
- Ordenança de treball en la Construcció, Vidre i Ceràmica, aprovada per Ordre 

Ministerial de 28 d’agost de 1970. 
- Estudi de seguretat i higiene en el treball en els projectes d'edificació i obres 

públiques aprovat per Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre. 

b. Plecs de prescripcions tècniques 

- Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts. PG-3. 
- Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts. PG-4. 
- Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de proveïment d'aigua. 
- Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de 

poblacions. 
- Plec de prescripcions tècniques generals per la recepció de blocs de formigó en les 

obres de construcció. RB-90. 
- Plec general per a la recepció de totxos ceràmics en les obres de construcció. RL-88. 
- Plec general de condicions per la recepció de guixos i escaioles. RY-85. 
- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat de l'Institut Eduardo Torroja de La 

Construcció i del Ciment. 
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- Recomanacions de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment per a la 
fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. 

c. Normes i instruccions 

- Instrucció per a la recepció de ciments. RC-93. 
- Instrucció per a la recepció de calç en obres d’estabilització de sòls. RCA-92. 
- Instrucció del formigó estructural. EHE-08. 
- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat, EHPRE-72. 
- Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera. 
- Instrucció d'estructures d'acer de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del 

Ciment. EM-62. 
- Instrucció 8.1 I.C. “Senyals de tràfic”. 
- Instrucció 8.3 I.C. “Senyals d’obra”. 
- Eurocodi núm.2 “Projecte d’estructures de formigó”. 
- Eurocodi núm.3 “Projecte d’estructures d’acer”. 
- Eurocodi núm.4 “Projecte d’estructures mixtes de formigó i acer”. 
- Norma de construcció sismoresistent. NCSE-94. 
- Normes U.N.E. 
- U.N.E.-14010 Examen i qualificació de soldadors 
- Normes N.L.T. 
- Normes M.E.L.C.(Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials). 
- Normes A.S.T.M. C-76M 
- Norma NFA 49150 
- Norma NFA 49402 
- Norma NFA 49170 
- Norma NFA 49711 
- API 5L 
- DIN 1626 
- BS 3601 
- BS 534 
- UNI 6363 
- AWWA C 200 
- Normes A.S.M.E. 
- Normes A.N.S.I. 
- Normes C.E.I. 
- Normes N.B.E. 
- Condicionament del terreny. Fonaments. 
- Recomanacions per a l’execució i control de les armadures postesades, de l’Institut 

Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. 
- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó, de l’Institut Eduardo 

Torroja de la Construcció i del Ciment. 

Totes aquestes disposicions obligaran, en la seva redacció original, les modificacions 
posteriors declarades d'aplicació obligatòria, o bé les que les substitueixin o declarin com a 
tals fins i durant el termini de les obres.  
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Així mateix, el Contractista restarà obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o 
Normes de tota índole promulgades per a l'Administració i d'altres Organismes competents 
que tinguin aplicació als treballs a realitzar, tant si són citats com si no ho són en la relació 
anterior, restant a la decisió del Director d'Obra resoldre qualsevol discrepància que pugui 
existir entre aquestes i allò disposat en el present Plec, sense que l’aplicació de la condició 
més restrictiva pugui donar lloc a cap tipus de reclamació. 
 

2. DISPOSICIONS GENERALS, FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 

Les disposicions generals, facultatives i econòmiques del Plec de Condicions, han de ser 
coherents amb el contingut dels plecs de Clàusules Administratives Generals per a 
l’execució d’obres, dels Ajuntaments afectats pel Projecte i de la Direcció Facultativa. En cas 
d’haver discordances, es plantejaran al Tècnic de la D.F. encarregat del seguiment del 
projecte. 

2.1. Direcció d’obra 

 
La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les 
que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per l’Administració, estarà a 
càrrec d'una Direcció d'Obra, encapçalada per un enginyer superior que serà designat com a 
Director d’Obra. L’Administració participarà en la Direcció d'Obra en la mesura que ho cregui 
convenient.  

Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, el Director 
d’Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles 
previsions o actuacions que dugui a terme el Contractista. 

Seran base per al treball del Director d’Obra: 

 Els Plànols del projecte. 
 El Plec de Prescripcions Tècniques. 
 Els Quadres de Preus. 
 El preu i termini d'execució contractats. 
 El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat per l’Administració. 
 Les modificacions d'obra establertes per l’Administració. 

 
Sobre aquestes bases, correspondrà al Director d’Obra: 
 

 Impulsar l'execució de les obres per part del Contractista. 
 Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de 

detalls de la definició de les obres i de la seva execució a fi que es mantinguin les 
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

 Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres, tenint present 
que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

 Requerir, acceptar o corregir si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 
Contractista. 
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 Requerir, acceptar o corregir si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò 
que estableix aquest Plec, el Programa de Treball acceptat i el que determina les 
normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular 
al Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment 
de l'obra. 

 Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no 
amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

 En cas d'incompliment de l'obra que s'executa, ja sigui en la seva definició o en les 
condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció 
paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

 Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 
necessàries o convenients. 

 Informar de les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
 Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 

d'actualitzacions del Programa de Treballs inicialment acceptat. 
 Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 

condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 
 Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'han executat, 

per a lliurar a l’Administració el projecte “As Built” o “Estat de dimensions i 
característiques de l’obra executada” un cop acabats els treballs, a elaborar per el 
Contractista i a supervisar per la Direcció d’Obra. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que, 
d'acord amb allò que estableix aquest Plec, li siguin dictades pel Director d’Obra per a la 
regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, 
valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, el Director d’Obra podrà establir normatives reguladores de la 
documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a 
facilitar la realització de les expressades funcions i de les normatives que seran d'obligat 
compliment pel Contractista, conformades per l’Administració si aquesta ho requereix. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb el Director d’Obra les diferents matèries objecte 
de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera 
que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a executar les 
decisions del Director d’Obra i establir documentació formal de constància, conformitat o 
objeccions. El Director d’Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs que al seu criteri 
no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les 
obres. 

2.2. Contractista 

a. Personal del Contractista 

El Contractista facilitarà al Director d’Obra tot el personal i els mitjans auxiliars de què 
disposarà a l'obra abans de l’inici dels treballs. El Director d'Obra, quan pel bon 
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funcionament de les obres ho estimi necessari, exigirà al Contractista l'augment o la 
substitució de la maquinària, personal i/o mitjans auxiliars. El Contractista restarà obligat al 
seu compliment sense que se’n pugui derivar cap increment econòmic ni modificació del 
termini d’execució. Això s’estén en les mateixes condicions a qualsevol part de l’obra que 
estigui subcontractada. 

b. Subcontractes 

S’haurà de complir tot allò que en aquest sentit es disposa en la Llei de Contractes de 
l’Estat, Decret 13/1995 de 18 de maig, la Llei de Bases de Contractes de l'Estat, Decret 
923/1965 de 8 d’abril (amb les seves modificacions posteriors), i el Reglament General de 
Contractació, Decret 3410/1975 de 25 de novembre. 

Cap part de l'obra podrà ser subcontractada sense l’autorització expressa del Director de 
l'Obra. Les sol·licituds per a cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per 
escrit i acompanyar-se amb un testimoni el qual acrediti que l'organització que s'ha 
d'encarregar de la realització dels treballs objecte del subcontracte, està capacitada i 
equipada per a la seva execució, i adjuntant la documentació tècnica que, a judici del 
Director d’Obra, sigui necessària per a garantir l’execució i qualitat exigida en aquest Plec. 

El Director d’Obra tindrà una relació completa, facilitada pel Contractista, de tots i cadascun 
dels subcontractistes que han treballat, treballen o poden treballar en les obres objecte 
d’aquest Plec. L'acceptació del subcontracte no rebaixarà al Contractista de la seva 
responsabilitat contractual. S'estarà subjecte, a més, a totes aquelles clàusules 
administratives particulars que s'estableixin al contracte. 

Així mateix, i a judici del Director d’Obra, es facilitarà al Subcontractista la informació que 
s’estimi necessària en relació a les condicions d’execució, amidament, abonament i control 
de qualitat de les obres objecte d’aquest Plec, comunicant-ho al Contractista sense que sigui 
necessària l’aprovació d’aquest. 

2.3. Materials 

a. Condicions generals 

Tots els materials que s'emprin en les obres hauran de complir les condicions que 
s'estableixen en el present Plec i ser aprovats pel Director d'Obra. Qualsevol treball que es 
realitzi amb materials no assajats, o sense estar aprovats pel Director d'Obra, serà 
considerat com a defectuós o inclús rebutjable. 

b.  Normes oficials 

Els materials que quedin incorporats a l'obra i per als quals existeixin normes oficials 
establertes en relació amb la seva utilització en les Obres Públiques, hauran de complir amb 
les normes vigents trenta (30) dies abans de l'anunci de la licitació, llevat les derogacions 
que s'especifiquin en el present Plec, o que es convinguin de mutu acord. 
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c. Control de qualitat 

El Contractista presentarà, per a la seva aprovació, un Pla d'Autocontrol de la Qualitat 
(P.A.Q.) amb un programa de Punts d'Inspecció. Aprovat aquest pel Director d'Obra, 
passarà a ser contractual. Aquest P.A.Q. haurà de garantir el compliment de les condicions 
establertes en el present Plec, havent-lo de dur a terme el Contractista sota la seva 
responsabilitat i al seu càrrec. 

d. Examen i prova dels materials i subministres industrials 

No es procedirà a la utilització dels materials ni subministres industrials sense que abans 
siguin examinats i acceptats pel Director d'Obra, o persona a qui delegui, en base a 
l'esmentat P.A.Q. Les proves i assaigs ordenats no es duran a terme sense la notificació 
prèvia al Director d'Obra, d'acord amb l'establert en el Programa de Punts d'Inspecció.  

El Contractista haurà de subministrar als laboratoris, i al seu càrrec, una quantitat suficient 
de material per assajar. El Contractista té l'obligació d'establir a peu d'obra 
l'emmagatzematge o ensitjat dels materials, amb la suficient capacitat i disposició convenient 
perquè es pugui assegurar el control de qualitat dels mateixos, amb el temps necessari 
perquè siguin coneguts els resultats dels assaigs abans del seu ús en obra i de tal forma 
que s'asseguri el manteniment de les seves característiques i aptituds per a la seva 
utilització a l’obra. 

En cas que els materials no fossin de la qualitat prescrita en el present Plec, o no tinguessin 
la preparació exigida, o quan per manca de prescripcions formals del Plec es reconegués o 
demostrés que no eren adequats per al seu ús, el Director d'Obra donarà ordre al 
Contractista perquè, al seu càrrec, els reemplaci per uns altres que satisfacin les condicions 
o siguin idonis per a l'ús projectat. 

Els materials rebutjats hauran d'ésser immediatament retirats de l'obra. Les despeses aniran 
a càrrec del Contractista. En els casos de prefabricats, materials industrials, etc., la 
fabricació, emmagatzematge, etc., dels quals estigui fora de l'àmbit de l'obra, el control de la 
qualitat dels materials, segons s'especifica, es realitzarà en els tallers o llocs de fabricació. 

e. Materials que no compleixen les especificacions 

Quan els materials no satisfacin el que per a cadascun en particular determina aquest Plec, 
el Contractista s'atendrà al que determini el Director d'Obra conforme al previst en els 
apartats següents. 

f. Materials col·locats en obra (o semielaborats). 

Si alguns materials col·locats en obra o semielaborats no compleixen amb les 
especificacions corresponents, el Director d'Obra ho notificarà al Contractista indicant si 
aquestes unitats d'obra poden ser acceptables, encara que defectuoses i penalitzables, o 
s'han de demolir, suprimir o retirar. 

El Contractista podrà en tot moment retirar o demolir pel seu compte les esmentades unitats 
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d'obra, sempre dintre dels terminis fixats en el contracte, si no està conforme amb la 
penalització imposada. 

g. Materials aplegats 

Si alguns materials aplegats no compleixen amb les especificacions, el Director d'Obra ho 
notificarà al Contractista, concedint-li a aquest un termini de vuit (8) dies per a la seva 
retirada. Si passat aquest termini, els materials no haguessin estat retirats, el Director d'Obra 
pot ordenar a tercers la seva retirada a càrrec del Contractista, descomptant les despeses 
originades en la següent certificació que es realitzi. 

h. Quadres de Preus 

Tots els preus unitaris a què es refereixen les normes d'amidament i abonament contingudes 
al present Plec de Prescripcions Tècniques s'entendran que inclouen sempre el 
subministrament, manipulació, col·locació, ús, proves i assaigs de tots els materials precisos 
per a l'execució de les unitats d'obra corresponents fins al correcte acabament de les 
mateixes, llevat que expressament se n’exclogui alguna a l'article corresponent. 
 
Igualment s'entendrà que aquests preus unitaris comprenen totes les despeses de 
maquinària, transport, mà d'obra, mitjans auxiliars, accessoris, eines i totes les operacions 
directes precises per la correcta execució, acabament i posada en servei de les unitats 
d'obra, llevat que expressament se n’exclogui alguna a l'article corresponent. De la mateixa 
forma es consideren incloses totes les despeses ocasionades per la conservació i 
manteniment fins al compliment del termini de garantia. 

Els quadres de preus núm. 1 i 2 seran els contractuals a tots els efectes. El Contractista no 
podrà reclamar que s’introdueixi cap modificació als esmentats preus sota cap concepte ni 
pretext d'errada o omissió. Els preus assenyalats al Quadre de Preus núm. 2, seran 
d'aplicació única i exclusivament en el supòsit de què calgui efectuar l'abonament d'obres 
incompletes, quan per rescissió o d'altres motius no s'arribin a concloure les contractades. El 
Contractista no podrà pretendre la valoració de les mateixes mitjançant una descomposició 
diferent de l'establerta a l'esmentat quadre. Les possibles errades o omissions a la 
descomposició que figura al Quadre de Preus núm. 2, no poden servir de base al 
Contractista per a reclamar cap modificació dels preus assenyalats amb lletra al Quadre de 
Preus núm. 1. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

El present Projecte contempla les obres necessàries per a la realització del Projecte 
executiu de reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials i millora de la zona del 
meandre de sortida al riu Llobregat entre Cornellà i el Prat de Llobregat, al límit 
municipal de Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat.  

Les obres queden perfectament descrites a la memòria (i els seus annexos), al document de 
plànols, als preus unitaris (així com indirectament amb els pressupostos parcials) i al present 
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plec de condicions, de manera que no s'ha considerat necessari incloure la descripció de les 
obres en el present Plec. 

3.1. Plànols 

A petició de la Direcció de l'Obra el Contractista prepararà tots el plànols detallats que cregui 
necessaris per a l'execució de les obres contractades. Aquests plànols se sotmetran a 
l'aprovació de la Direcció de l'Obra acompanyats, si calgués, per les memòries i càlculs 
justificatius que es requereixin per a la seva millor comprensió. Per altra banda el 
Contractista lliurarà a la Direcció de l'Obra els plànols final d'obra (as built) de l'obra 
executada. Tots els costos per a l'elaboració d'aquests plànols aniran a càrrec del 
Contractista. 

3.2. Contradiccions, omissions o errors 

Si la Direcció de l'Obra trobés incompatibilitat en l'aplicació conjunta de totes les limitacions 
tècniques que defineixen una unitat, aplicarà, només, aquelles limitacions que segons el seu 
criteri reportin una qualitat més alta. 

3.3. Documents que es lliuren al contractista 

El Projecte consta dels següents documents: 

 Document núm. 1: Memòria i annexos 
 Document núm. 2: Plànols 
 Document núm. 3: Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 Document núm. 4: Pressupost 

 

4. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

4.1. Programa de treballs 

L'Adjudicatari haurà d'adaptar els treballs a la programació requerida pel Director d’Obra. 
Així mateix, aquesta programació serà congruent amb el pressupost de les obres o bé amb 
la reestructuració que acordin el Director d’Obra i el Contractista, de manera que un cop 
aprovada passarà a ésser la contractual. 

La programació haurà d'especificar els terminis parcials i la data d'acabament de les 
diferents activitats, de forma que sigui compatible amb el termini total d'execució. També 
reflectirà les dates d'inici i final de les obres elementals subjectes a terminis parcials 
d'acabament. Aquesta programació haurà de presentar-se abans del començament de les 
obres. 

El Programa de Treballs també comprendrà: 

 La descripció detallada del mode que s'executaran les diverses parts de l'obra, 
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que 
formaran el programa de treball. 
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 Descripció de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins 
de servei, oficines d'obra, magatzems, etc. i justificació de la seva capacitat per a 
assegurar el compliment del programa. 

 Relació de la maquinària que s'emprarà, les seves característiques, on es troba cada 
màquina al temps de formular el programa i la data en que estarà a l'obra, així com la 
justificació d'aquelles característiques per a realitzar, en quant a condicions, les 
unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar 
l'acompliment del programa. 

 Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es 
troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i les dates 
en que es trobi a l'obra. 

 Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de 
subministraments, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

 Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva 
reposició, estintolament, etc. així com per a l'obtenció, si s’escau, de les llicències 
necessàries. 

 Programa temporal d'execució de cadascuna de les unitats que componen l'obra, 
establint el pressupost d'obra que cada mes es concretarà, i tenint en compte 
explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen 
les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 

 Valoració mensual i acumulada de cadascuna de les activitats programades i del 
conjunt de l'obra. 

El Contractista es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com a 
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicti el Director d’Obra. 

L'Adjudicatari presentarà igualment, una relació completa dels serveis i material que es 
comprometi a utilitzar en cadascuna de les etapes del pla d'obra. Els mitjans proposats i 
acceptats pel Director d’Obra quedaran adscrits a les obres, i no podran ésser retirats pel 
Contractista sense autorització expressa del Director d’Obra. 

L'acceptació del Pla i la disposició dels mitjans proposats, no implicarà cap excepció de 
responsabilitat per part del Contractista en cas d'incompliment dels terminis totals o parcials 
convinguts. Quan les obres afectin a les instal·lacions d’abastament d’aigua o altres serveis, 
en el programa de treballs es contemplaran tots els treballs i instal·lacions necessàries per a 
garantir en tot moment el seu subministrament, estructurant-se les diferents tasques de 
forma que el subministrament es garanteixi. 

4.2. Replanteig. Acta de comprovació de replanteig 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb el Director 
d’Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència 
que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules 
contractuals, el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades 
sobre el terreny per a comprovar la completa correspondència en plantes i cotes relatives de 
les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de 
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que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb 
caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

Serà obligació del Contractista verificar l'altimetria del terreny i de les obres i instal·lacions, 
amb les quals calgui connectar, abans de començar els talls d'obra corresponents, per tal de 
què no es derivi cap alteració de la làmina d'aigua prevista deguda a disconformitats 
d'altimetria no detectades. Aquesta verificació serà al seu càrrec. 

En cas que els senyals construïts en el terreny no siguin suficients per a poder determinar 
perfectament alguna part de l'obra, s'establiran els necessaris perquè pugui determinar-se i 
ser aprovada l'acta. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les 
obres a executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució, puguin afectar 
terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents. Aquestes afeccions es faran 
constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els compromisos sobre 
serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a dur a terme l'obra. 
El Contractista informarà al Director d’Obra de la manera i dates que programi dur-los a 
terme. El Director d’Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els 
mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma 
i temps d'executar-los. El Director d’Obra, sempre que ho cregui oportú, realitzarà 
comprovacions dels replanteigs efectuats. 

Els perfils vàlids pels amidaments seran els continguts en el document Plànols d’aquest 
projecte. Qualsevol discrepància, en planta o en alçat, que es detecti en els perfils inclosos 
en aquest document haurà de comunicar-se per escrit al Director d’Obra amb la justificació 
corresponent pel seu contrast. En cas de no presentar-se formalment aquesta, els perfils del 
terreny original que s'empraran pels amidaments seran els d'aquest projecte. 

En cas que a judici del Director d’Obra o bé del Contractista, s’hagin d’aixecar nous perfils 
del terreny original per existir discrepàncies entre els que hi figuren en el Plànols i la realitat, 
es realitzarà una neteja o desbrossament previ, que inclourà el piconat de la vegetació, de 
l’herba, la tala d’arbres, etc., sense realitzar cap tipus d’excavació per tal de desenvolupar 
correctament les tasques topogràfiques. Si aquesta es realitzés per qualsevol motiu, el 
Director d’Obra aturarà els treballs, aplicant les penalitzacions fixades en el contracte en cas 
d’obra defectuosa, fixant al seu criteri el terreny original, que serà acceptat pel Contractista 
sense dret a cap tipus de reclamació. El cost d’aquestes feines s’entén inclòs en el preu de 
neteja i esbrossada o bé en el preu d’excavació, sense que el Contractista pugui reclamar 
cap increment econòmic per aquest concepte. 

L’acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies entre el Director 
d’Obra i el Contractista siguin inferiors a un cinc per cent (5%), prenent-se com a vàlids els 
perfils aportats pel Director d’Obra. En cas que aquest consens no s’hagi pogut establir, els 
perfils del terreny original seran els que determini el Director d’Obra amb la justificació 
corresponent, finalitzant-se les operacions de neteja i esbrossada en les condicions 
assenyalades en aquest Plec. 
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Un cop signada l'acta per ambdues parts, el Contractista restarà obligat a replantejar les 
parts d'obra que necessiti per a la seva construcció, d'acord amb les dades dels plànols o 
les que li proporcioni el Director d’Obra en cas de modificacions aprovades o disposades per 
l’Administració. Per això fixarà en el terreny, a més dels ja existents, els senyals i dispositius 
necessaris perquè resti perfectament marcat el replanteig parcial de l'obra a executar. 

El Director d’Obra pot realitzar totes les modificacions que estimi oportunes sobre aquests 
replanteigs parcials. Podrà també, si així ho creu convenient, replantejar directament amb 
l’assistència del Contractista, les parts de l'obra que desitgi, així com introduir les 
modificacions necessàries en les dades de replanteig general del projecte. Si alguna de les 
parts ho estima necessari, també s'aixecarà acta d'aquests replanteigs parcials, i 
obligatòriament, de les modificacions del replanteig general, havent d’estar-hi indicades les 
dades que es considerin necessàries per a la construcció i posterior amidament de l'obra 
executada. 

Totes les despeses del replanteig general i la seva comprovació, així com les que 
s'ocasionin al verificar els replanteigs parcials i comprovació de replanteigs, seran a càrrec 
del Contractista. Serà obligació del Contractista la custòdia i reposició dels senyals que 
s'estableixin en el replanteig. 

En el cas que sense conformitat s'inutilitzi algun senyal, el Director d’Obra disposarà que 
s'efectuïn els treballs necessaris per a reconstruir-lo o substituir-lo per un altre, sent a càrrec 
del Contractista les despeses que s'originin. També podrà el Director d’Obra suspendre 
l'execució de les parts d'obra que restin indeterminades a causa d'inutilització d'un o varis 
senyals fixos, fins que aquests siguin substituïts. 

Quan el Contractista hagi efectuat un replanteig parcial per a determinar qualsevol part de 
l'obra general o de les obres auxiliars, haurà de donar coneixement al Director d’Obra per a 
la seva comprovació si així ho creu convenient i perquè autoritzi el començament d'aquesta 
part d'obra. 

4.3. Inici de les obres 

L'inici de les obres coincidirà amb la data que en el seu moment es fixi per a la comprovació 
del replanteig. Des del dia següent s'efectuarà el còmput de temps de tots aquells efectes 
del contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d'un termini a comptar des del 
començament de les obres i amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta de replanteig. 

4.4. Plànols d’obra 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la 
zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats 
d'execució que el Director d’Obra cregui convenients, justificant adequadament les 
disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, 
els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els 
reglaments vigents.  

Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, fixada pel Director d’Obra, 
a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats pel 
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Director d’Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha 
d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions 
adoptades. 

4.5. Modificacions de les obres 

El Contractista estarà obligat, quan segons el Director d’Obra fos imprescindible, a introduir 
les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació en el preu, en el termini total i en 
els parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 
justificades, sobre l'obra projectada, al Director d’Obra qui, segons la importància 
d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a l’Administració per a l'adopció de l'acord 
que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el 
programa d'execució de les obres. 

Al cursar la proposta citada en l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini 
dins del qual precisa rebre la resposta per a que no es vegi afectat el programa de treballs. 
La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició 
formulada. 

4.6. Control de qualitat 

  
El Director d’Obra té facultat per realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que 
cregui adients en qualsevol moment, addicionalment al control de qualitat definit en el P.A.Q. 
a executar pel Contractista a càrrec seu, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana 
i material necessària a tal efecte. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament 
especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, el Director d’Obra apreciarà la possibilitat 
o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

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

 Les incorregibles, on la discrepància entre característiques obtingudes i 
especificades no comprometin els requisits tècnics o la funcionalitat de les obres, 
seran tractades a criteri del Director d’Obra o l’Administració, com a defectuoses 
acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

 Les incorregibles en que quedin compromesos els requisits tècnics o la funcionalitat 
de les obres, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del 
termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions 
especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, l’Administració podrà 
encarregar el seu arranjament a tercers, a càrrec del Contractista. 
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El Director d’Obra, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional 
d'aquestes, podrà realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de 
condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, 
estarà obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a 
posar a disposició els mitjans auxiliars i personal necessaris a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta, la qual es tindrà present per a la recepció de 
l'obra. 

4.7. Actualització del programa de treballs 

Durant l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert en la 
contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o 
processos i/o retards en la realització dels treballs, el Director d’Obra o bé l’Administració ho 
cregui convenient, tenint el Director d’Obra la facultat de prescriure al Contractista la 
formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. A part d'això, el 
Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que 
el Director d’Obra cregui convenients. 

El seguiment es realitzarà conjuntament entre el Director d’Obra i el Contractista, amb 
informació setmanal que reflecteixi el ritme dels treballs. El Contractista es sotmetrà, tant en 
la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les normes i 
instruccions que li dicti el Director d’Obra. 

4.8. Interrupció dels treballs 

Quan les obres iniciades hagin de quedar interrompudes per un temps determinat o indefinit, 
es comunicarà al Director d’Obra de la mateixa forma que se li va comunicar l’inici de les 
mateixes. 

És obligació del Contractista, durant la interrupció dels treballs a l'obra, retirar tots aquells 
bastiments o elements de construcció que suposin un perill o destorb a terceres persones. 

 Represa del treballs: 

A la represa dels treballs a l'obra, aquesta circumstància haurà d'ésser comunicada al 
Director d’Obra de manera oficial, doncs es comprèn que aquest no es fa responsable 
d'aquelles obres o parts d'obra que s’executaren sense el seu coneixement, i que no està 
obligat a tenir coneixement de la reanimació imprevista dels treballs de qualsevol de les 
seves obres que es trobessin paralitzades. 

4.9. Mitjans del contractista per a l’execució de les obres 

a. Personal a l’obra: 

El Contractista està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 
operari que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de 
treballs. Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la 
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direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i 
tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin del Director d’Obra, havent 
sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada pel Director 
d’Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol 
persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys 
que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquesta facultat. No obstant, el Contractista 
respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

b. Maquinària d'ús a l'obra: 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a 
l'obra, no podrà el Contractista disposar-ne per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la 
zona d'obres, excepte expressa autorització del Director d’Obra. 

c. Productes industrials d'ús a l'obra: 

El Contractista facilitarà al Director d’Obra per la seva aprovació, una relació dels materials, 
productes, etc. que prevegi utilitzar en l’obra, així com la relació d’industrials, 
subministradors i/o subcontractistes. 

Abans de l'ús a l'obra de qualsevol material, haurà de ser sotmès a l'aprovació del Director 
d’Obra qui, mitjançant les oportunes proves o assaigs, decidirà la seva admissió o rebuig. 
Les possibles modificacions que respecte a l’oferta presentada es puguin produir, es 
comunicaran a l’Administració per la seva aprovació. 

4.10. Retirada de materials no utilitzats 

A mesura que es realitzin els treballs, el Contractista haurà de procedir de forma eficient i pel 
seu compte, a la policia de l'obra i a la retirada dels materials aplegats que ja no s’utilitzin. 
En cas de materials rebutjats, el Contractista és obligat a retirar-los fora de les obres, sense 
dret a indemnització per cap concepte. Passats quinze (15) dies a partir de l'ordre de 
retirada del material rebutjat, i no havent-se dut a terme aquesta, el material passarà a ésser 
pertinença de l’Administració, sense que per això es pugui exigir indemnització alguna del 
Contractista. 

4.11. Precaucions especials durant l’execució de les obres 

La direcció executiva de les obres correspon al Contractista, que haurà de disposar de 
l'equip adient i que serà responsable de l'execució material de les obres previstes i dels 
treballs necessaris per a realitzar-les, així com de les conseqüències imputables a la seva 
execució. 

En particular es tindrà especial cura i precaució quan concorrin condicions climatològiques 
adverses, ja que els danys derivats d’aquestes circumstàncies hauran d'ésser reparats al 
seu càrrec. 
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En cas de pluges, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, sense que 
es produeixin erosions, arrossegades o desperfectes. En cas de gelada el Contractista 
protegirà totes les zones que poguessin quedar perjudicades pels efectes de la mateixa, 
suspenent l'execució dels treballs que no puguin ser desenvolupats en condicions normals 
de qualitat (formigonat, moviment de terres, etc.). Les parts malmeses de les obres 
s'aixecaran i reconstruiran al seu càrrec. 

El Contractista ha de tenir molt present que una climatologia adversa, degut a les 
característiques particulars d'aquestes obres i dels materials que es troben al llarg de la 
traça, pot tenir conseqüències molt negatives en el ritme d'execució. Per tant des del primer 
dia, s’hauran d’extremar les precaucions per a garantir el compliment dels terminis fixats i 
s'haurà de disposar del mitjans i personal necessaris per a fer front a aquestes 
circumstàncies adverses. 

Els materials necessaris per a les obres d'aquest projecte, hauran d’abassegar-se en zones 
fora de les obres, i de forma que permetin el seu fàcil reconeixement i amidament. 

L’Administració no es compromet a facilitar les parcel·les que puguin ésser necessàries. Les 
ocupacions temporals previstes per aquest tipus d’obres són especialment sensibles a la 
quantitat i la qualitat dels danys produïts, així com al temps que durin. Es responsabilitat del 
Contractista minimitzar-les en tots aquests aspectes amb una correcta execució dels 
treballs. 

4.12. Seguretat i salut en l’obra 

El Contractista haurà de complir totes aquelles disposicions que es trobin vigents en matèria 
de seguretat i salut al treball, i totes aquelles normes de bona pràctica que siguin aplicables 
en aquestes matèries. 

D'acord amb l'article 4t. del Reial Decret 555/1986 de 21.02.86 (BOE 21.03.86), el 
Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti 
"L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i 
mètodes en què executi els treballs. Aquest Pla, previ coneixement del Coordinador de 
seguretat i salut o del Director d’Obra i aprovació per l'Autoritat competent, es remetrà al 
Vigilant de seguretat i al Comitè de Seguretat i salut (o als representants dels treballadors). 
Es obligació del Contractista complimentar les previsions dels articles 5è, 6è (últim paràgraf) 
i 8è d'aquest Decret.  

El Contractista restarà obligat a complir tot allò especificat pel Director d’Obra pel que fa 
referència a la seguretat i higiene en el treball, sense que comporti cap increment econòmic 
envers al pla de seguretat i higiene presentat i aprovat. 

L’augment de l’import dels treballs corresponents a les obres objecte d’aquest Plec no 
comportarà un augment de l’import del pla de seguretat i higiene. 

El Contractista disposarà, al seu càrrec, les instal·lacions sanitàries prescrites per la 
legislació vigent. Serà també al seu càrrec la dotació de personal sanitari suficient en qualitat 
i nombre. El Contractista de les obres, estarà obligat a la senyalització de les mateixes, tant 
diürna com nocturna, d'acord amb les reglamentacions vigents i les instruccions del Director 
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de l'Obra. Tant els senyals com la seva utilització i manteniment seran amb càrrec al 
Contractista. 

El Contractista s'haurà d'atendre a les disposicions vigents per a la prevenció i control 
d'incendis. En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs 
innecessaris i serà responsable de la propagació dels mateixos, encara que fossin 
necessaris per a l'execució de les obres, i dels danys i perjudicis que es puguin produir. 

4.13. Afeccions al medi ambient 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 
afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i 
préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; els moviments de terres dins de 
la zona d'obra es produiran de manera que només s'afecti la vegetació existent en allò 
estrictament necessari per a la implantació dels mateixos; tota la maquinària utilitzada 
disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 

El Contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 
havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les 
ordres del Director d’Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

El Contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, com ara 
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 
permetent l'accés al lloc de treball i deixant accessos suficients per la seva realització. 

 Execució de les obres no especificades en aquest Plec: 

L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions del qual no figuren 
en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, es faran d'acord amb allò especificat per 
aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el Director d’Obra 
dins les regles de la bona pràctica per a obres similars. 

4.14. Informació a preparar pel contractista 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió al Director d’Obra 
informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 
fixada pel Director d’Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà pres abans de l'inici de les obres, 
així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 
Això darrer estarà, a més a més, degudament comprovat i conformat pel Director d’Obra 
prèviament a la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte “As Built” o 
“Estudi de dimensions i característiques de l’obra executada”, a redactar pel Contractista i a 
supervisar per la Direcció d’Obra. 
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L’Administració no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 
comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de què qualsevol 
despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades, sigui a càrrec del 
Contractista. 

4.15. Normes per a la recepció de les obres 

Una vegada acabades les obres, es sotmetran a les proves d’estanquitat, pressió, 
resistència i funcionament, d'acord amb les especificacions i normes vigents. Totes aquestes 
proves aniran a càrrec del Contractista. 

Una vegada acabada la prova general, es procedirà a la posada en servei, a partir del qual 
es procedirà a la recepció de les obres. La recepció de les obres es durà a terme d'acord 
amb el que es disposa en el contracte entre l’Administració i el Contractista. 

Després del període de proves i a partir de la data de la posterior recepció, es 
comptabilitzarà el termini de garantia, fixat inicialment en un (1) any, a la fi del qual es 
procedirà a la recepció definitiva. 

 

5. RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 

5.1. Obligacions socials 

L’Administració podrà exigir durant l'execució de l'obra, els comprovants en els quals 
s'indiqui que la Contracta es troba al corrent dels pagaments referents a Assegurances 
Socials, Accidents, Règim Fiscal, etc. La inexistència d'aquests comprovants podrà donar 
lloc a la proposta de rescissió amb pèrdua de fiança. 

5.2. Permisos i llicències 

L'Adjudicatari haurà d'obtenir per ell mateix i al seu càrrec tots els permisos i llicències 
precises per a l'execució de les obres. Seran al seu càrrec els avals, taxes, dipòsits, etc. 
pertinents. 

5.3. Indemnitzacions 

Aniran a càrrec del Contractista les indemnitzacions ocasionades per perjudicis a tercers, 
per interrupció de serveis públics o particulars, danys causats a béns per obertura de rases 
o reposició de marges, habilitació o arranjament de camins, tallers, dipòsits de maquinària i 
materials, accidents en abocadors, i totes les operacions que requereixin l'execució de les 
obres, tant si es deriven d'una actuació normal com si existeix culpabilitat o negligència per 
part de l'Adjudicatari. Queden naturalment exclosos, els supòsits en què aquestes 
indemnitzacions quedin expressament assumides per l’Administració al present projecte. 

L'Adjudicatari estarà obligat a reposar els elements de la carretera i en particular les 
senyalitzacions verticals, danyades o suprimides durant l'execució de les obres, essent a 
càrrec del Contractista l'abonament d’aquests treballs.  
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Es tindrà en compte que l'execució de les obres permeti en tot moment, el manteniment del 
trànsit, així com dels serveis de pas pels camins existents, no essent motiu d'abonament les 
possibles obres que siguin necessàries executar per a complir l'esmentat requeriment.  

En aquest mateix sentit aniran a càrrec del Contractista les despeses originades per la 
reposició de paviments, arranjament de camins, etc., que han estat deteriorats com a 
conseqüència del trànsit originat per les obres, a fi i efecte de restituir la xarxa viària existent 
(carreteres, camins, etc.) al seu primitiu estat. 

Aniran a càrrec del Contractista els possibles danys que pugui ocasionar un allargament no 
justificat i aprovat en el termini d’execució de les obres. També aniran a càrrec del 
Contractista les possibles reclamacions que pugui ocasionar un allargament del termini de 
les obres pel que fa referència a les ocupacions temporals d’aquestes.  

Es evident, i així s’ha de preveure, que la minimització en el temps de les ocupacions 
temporals amb l’aplicació d’un estricte control en l’execució de les obres per part del mateix 
Contractista, reduirà les molèsties que una obra d’aquest tipus origina. En cas que aquesta 
norma de bona pràctica no es compleixi, el Director d’Obra ordenarà l’execució dels treballs 
necessàries per la correcció d’aquestes deficiències, essent el cost derivat d’aquests a 
càrrec del Contractista. 

5.4. Sancions per incompliment del termini 

L’Administració tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions, la quantia de les quals es 
fixarà en el seu moment i en els següents casos: 

 Defecte de qualitat de l'obra executada. 
 Deficiències i/o endarreriments en la informació. 
 Incompliments dels terminis parcials. 
 Incompliment del termini global. 

5.5. Trobada d’objectes 

El Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 
l'execució de les obres, havent-ho de comunicar immediatament al Director d’Obra i posar 
los sota la seva custòdia. 

5.6. Contaminacions 

El Contractista adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació de rius i de 
possibles aqüífers per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que 
pugui ésser perjudicial. 

5.7. Conservació de les obres durant la seva execució 

El Contractista està obligat a la conservació, manteniment i reparació de les obres fins a ser 
rebudes, essent aquesta conservació al seu càrrec. 
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5.8. Període de garantia 

El període de garantia començarà a comptar des del dia següent a la recepció de les obres. 

El Contractista està obligat a la conservació i manteniment de les obres així com a la 
reparació urgent de qualsevol avaria, sempre que no es degui a un ús inadequat. Per 
aquesta conservació no es preveu abonament independent, sinó que es considera que les 
despeses ocasionades per aquestes reparacions, i tot el que d’elles se’n derivi, quedaran 
incloses en els preus unitaris corresponents a les diferents unitats d'obra.  

Com a termini de garantia es marca el de un (1) any, llevat que s'indiqui un altre diferent al 
contracte. Si a l'efectuar el reconeixement final de les obres alguna d’aquestes no és 
correcta per a la seva recepció, es concedirà un temps per a corregir els defectes, a càrrec 
del Contractista, amb un nou termini de garantia que fixarà el Director d’Obra, allargant-se 
en el temps en que roman fora de servei sense que el Contractista tingui dret a cap 
indemnització per aquest concepte. 

Durant aquest període es podrà emprar normalment l'obra, realitzant els assaigs no 
destructius que l’Administració o el Director d’Obra cregui oportuns, havent d’abonar el 
Contractista l’import dels mateixos, així com la resta de despeses que impliquin. Si els 
resultats i/o conclusions derivats dels mateixos s’ajusten a allò especificat en aquest Plec, o 
en el seu defecte a les normes legals vigents o regles de bona pràctica, l’Administració 
podrà abonar aquests imports sempre que estiguin degudament documentats i justificats, 
tenint en compte els preus que figuren en els Quadre de Preus. 

 

6. AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

6.1. Amidament 

El Director d’Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període. El 
Contractista o el seu delegat assistiran i confrontaran aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar al Director d’Obra amb 
la suficient antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i 
presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals 
subscriurà el Contractista o el seu delegat. Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència 
del qualsevol discrepància es resoldrà acceptant el Contractista les decisions de 
l’Administració sobre el particular.  

La forma d'ús de l'amidament i les unitats de mesura a emprar seran les definides en el 
present Plec, per a cada unitat d'obra, aplicant quan no es prevegi unitat o se’n prevegin 
diverses, la que es dedueix en els Quadres de Preus i, en el seu defecte, la que fixi el 
Director d’Obra. 
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Totes les mesures de longitud, superfície o volum, així com els pesos, es faran amb el 
sistema mètric decimal, llevat prescripció en contra.  

No es podran convertir els amidaments de pes a volum o viceversa, llevat que expressament 
s'autoritzi en el present Plec. D'estar autoritzada la conversió, el factor de transformació es 
fixarà a la vista dels resultats del laboratori o dels assaigs realitzats en obra. No es tindrà en 
compte, a aquests efectes, els factors que apareixen en els amidaments del Projecte. 

Els excessos que resultin a l'amidar l'obra realment executada, en relació amb l'obra 
projectada, no seran d'abonament si aquests excessos són evitables, podent inclús el 
Director exigir que es corregeixin les obres perquè corresponguin exactament a les 
dimensions, pendents, etc. fixades en els plànols. 

Encara que aquests excessos siguin, a judici del Director d’Obra inevitables, no seran 
abonats si els mateixos formen part dels treballs necessaris per a l'execució de la unitat, ni si 
aquests excessos estan inclosos en el preu de la unitat corresponent o, finalment, si 
s’especifica en l'amidament i abonament de la unitat corresponent, que no seran 
d'abonament. Quan els excessos inevitables no estiguin en alguns dels supòsits del paràgraf 
anterior, seran abonats al Contractista als preus unitaris que figuren al quadre de preus. 

Si l'obra realment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada, és a dir, si els 
amidaments reals són inferiors als amidaments segons els plànols del Projecte, els 
amidaments que s’abonaran seran els reals corresponents a l'obra executada. 

6.2. Preu unitari 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1 serà el que s'aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.  

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2, és 
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent el Contractista reclamar 
modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, a 
causa d’errades o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

Encara que en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de la 
Memòria s'emprin hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i 
mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, quantitat, preu i tipus de 
materials bàsics, procedència o distància del transport, número i tipus d'operacions 
necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de 
diversos components o diversos preus auxiliars, etc.), aquests extrems no podran esgrimir-
se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari. 

6.3. Abonament 

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Quadre de Preus núm. 1 
contractual, augmentant-se posteriorment el sis (6) per cent en concepte de Benefici 
Industrial i el tretze (13) per cent en concepte de Despeses Generals, i al resultat d’aquest l' 
IVA vigent. 
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Aquests preus s'abonaran per les unitats acabades i executades segons les condicions que 
s'estableixin en el present Plec, i que comprenen el subministrament, transport, manipulació 
i ús dels materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució, així com totes 
aquelles que es requereixin perquè l'obra realitzada sigui acceptada per l’Administració. 

6.4. Partides Alçades 

Les partides que figuren com d’abonament íntegre en els Quadres de Preus o Pressupostos 
Parcials o Generals, s'abonaran íntegrament al Contractista, un cop executats els treballs a 
què corresponen. 

Les partides alçades a justificar s'abonaran al preu de la contrata, d’acord amb les seves 
condicions i al resultat de les mesures corresponents i segons l'estipulat en el Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 

6.5. Relacions valorades i Certificacions 

 
S'estarà d'acord a l'establert en el Plec de Clàusules Administratives Generals i a l'establert 
a les clàusules particulars del contracte.  

Les obres executades s'abonaran al Contractista mitjançant certificacions mensuals o 
periòdiques, que incloguin relacions valorades de les obres realment executades en el 
període al que fa referència cada certificació. 

Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidació final, sense que 
això impliqui l'acceptació o conformitat amb les obres certificades. 

6.6. Adquisició de materials 

L’Administració es reserva el dret d'adquirir per ella mateixa aquells materials o elements 
que per la seva naturalesa no siguin d'ús normal en les obres, o no estiguin subjectes a les 
normals condicions dels mercats en el moment de l'execució, podent d'acord amb aquest 
article, contractar separadament, el subministrament i col·locació de tots o part dels 
esmentats materials, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació. 

Si aquest fos el cas, el Contractista donarà tota classe de facilitats per la instal·lació i 
realització de proves per part de la casa subministradora o instal·ladora. 
 

 Obres que no són d'abonament: 

No es pagaran les obres que no s'ajustin al Projecte o a les no autoritzades per escrit del 
Director d’Obra i que el Contractista hagi executat per errada, per comoditat o per 
conveniència. 

6.7. Despeses de caràcter general a càrrec del contractista 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el 
contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora: 
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 Les despeses, impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l'execució de 
l'obra, excepte l'IVA, en cas d’ésser procedent. 

 Les despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, projecte 
constructiu, reconeixements i assaigs de control de materials, control d'execució, 
proves, recepció i liquidació de l'obra. 

 Despeses corresponents a permisos o llicències propis del Contractista i necessaris 
per a l'execució de les obres, a excepció de les corresponents expropiacions i serveis 
afectats. 

 Despeses de construcció, millora, manteniment, reparació i reposició de camins 
d’accés als talls. 

 Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per abocaments i/o préstecs, així com 
les corresponents als arranjaments d’aquests. 

 Despeses d'explotació i utilització de préstecs, canteres, cabals i abocadors, així com 
les corresponents als arranjaments d’aquests. 

 Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per dipòsits de maquinària i materials, 
així com les corresponents als arranjaments d’aquests. 

 Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 
d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l'obra, així com drets, taxes 
o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements. 

 Despeses d’instal·lació, construcció, remoció i retirada de tota classe de 
construccions auxiliars, instal·lacions, plantes, maquinària i eines. 

 Despeses corresponents a la retirada de materials rebutjats, deixalles i brossa, 
evacuació de restes, neteja i arranjament general de les zones afectades per les 
obres i zones limítrofs, que comprenen les zones d’instal·lacions, preses de corrent, 
préstecs i abocaments, després de l'acabament de l'obra. 

 Despeses de protecció dels abassegaments de materials i de la pròpia obra contra 
tota mena de deteriorament, dany o incendi, acomplint els requisits vigents per a 
l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

 Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

 Despeses dels arranjaments derivats de les ocupacions temporals, restituint els 
terrenys afectats al seu primitiu estat. 

 Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, en 
excessos, no necessàries. 



Projecte de reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials i millora de la zona 
del meandre de sortida al riu Llobregat entre Cornellà i el Prat de Llobregat  
 

 

 
DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 
Pàg. 25 de 183 

 

 Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i 
altres mesures necessàries per a proporcionar seguretat dins de les obres i de les 
zones de tercers, així com en les zones d'inici i final de l'obra, la guarda de l'obra i la 
vigilància d'afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit. 

 La conservació i policia de la zona d’obres durant la seva execució i durant el termini 
de garantia. 

 Els danys a tercers ocasionats per la forma en què s’ha executat l'obra, amb les 
excepcions que marca la llei. 

 Els majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 
nocturns, en hores extraordinàries o dies festius i necessaris per a complir el 
programa de treballs i el termini acordats, llevat que l'adopció de les esmentades 
mesures es produeixi a petició de l’Administració i sigui motivada per retards no 
imputables al Contractista. 

 Totes les despeses generals i d'empresa així com el benefici del Contractista estaran 
incloses en el percentatge establert en el pressupost. 

 Seran a càrrec del Contractista les despeses del Pla d'Autocontrol de Qualitat que es 
detalli a les clàusules particulars del contracte, tenint en compte que aquest s’haurà 
d’adaptar, corregir o ampliar segons les especificacions de l’Administració i/o el 
Director d’Obra. 

 

7. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES 
OBRES 

D’una manera no limitativa i tenint en compte les possibles clàusules que s'estableixin 
posteriorment al contracte, els documents contractuals del present projecte són: 

1.- El Plec de Prescripcions 

2.- Els Plànols 

3.- Els Quadres de Preus núm. 1 i núm. 2, i el Pressupost 

Davant possibles discrepàncies entre els diferents documents esmentats serà d'aplicació el 
que correspongui i respectant l'ordre de la seva enumeració. 

Dins d'un mateix document serà sempre d'aplicació la condició més restrictiva. Les 
omissions i les descripcions errònies dels detalls de l'obra que existeixin en els Plànols i Plec 
de Prescripcions no eximeixen al Contractista de l'obligació d'executar-los correctament sinó 
que hauran d'ésser realitzats com si haguessin estat complets o correctament especificats 
en els Plànols i en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
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8. GESTIÓ DE RESIDUS 

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats 
a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, 
aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat. 

Aquest Pla haurà de ser elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al 
projecte. Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la 
gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran 
aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per la seva 
acceptació a la Propietat. 

Forma part d’aquest Plec de condicions el Plec de prescripcions tècniques particulars que 
forma part de l’annex de gestió de residus d’aquest Projecte.  

 

9. OBLIGACIONS DE CAIRE AMBIENTAL PER PART DEL CONTRACTISTA 

La Direcció Facultativa (D.F.) s’acull i es subscriu als requisits establers en la norma UNE 
EN ISO 14001/2004 referides a sistemes de gestió ambiental, la qual estableix que: 

“És facultat de la Direcció facultativa la supervisió de les activitats amb repercussió 
ambiental que es desenvolupin durant l’execució de les obres”. 

Atès que, depenent de la temàtica ambiental que es tracti i de la legislació i reglamentació 
aplicables, convé que la distribució de responsabilitats legals i de responsabilitats operatives 
quedi perfectament establerta i, sempre que sigui possible, perfectament delimitada, les 
obres es realitzaran complint amb els aspectes ambientals següents: 

9.1. Legislació i reglamentació 

És responsabilitat de l’empresa contractista el coneixement i el manteniment al dia de la 
legislació i la reglamentació ambiental que aplica i el compliment de les obligacions i 
requisits derivats de l’esmentada reglamentació, en totes les seves activitats, en totes les 
seves instal·lacions i en tots els àmbits de competència, inclosos els àmbits de legislació i 
reglamentació europea, estatal, autonòmica, d’entitats i consorcis locals i de procedència 
municipal. 
La Direcció Facultativa es reserva el dret de procedir a visites de comprovació o sol·licitar 
evidències del compliment legal i reglamentari per part del contractista quan estimi que 
l’incompliment de determinats requisits podria afectar negativament la gestió ambiental sota 
la responsabilitat de supervisió de la D.F. 

9.2. Emissions a l’atmosfera 

És responsabilitat de l’empresa contractista el coneixement i el manteniment al dia de la 
legislació i la reglamentació que aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen, 
tals com els controls reglamentaris dels punts d’emissió de gasos de combustió o àrees 
d’emissions difuses de pols o d’altres contaminants. 
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La D.F. es reserva el dret de procedir a realitzar visites de comprovació o a sol·licitar 
evidències del compliment dels requisits que pertoquin a la seva empresa. 

9.3. Abocaments a l’aigua 

És responsabilitat de l’empresa contractista el coneixement i el manteniment al dia de la 
legislació i la reglamentació que aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen, 
tals com els controls reglamentaris dels punts d’abocament d’aigües residuals o d’aigües 
procedents de la prestació de servei. 

Per a la seva especial significació, la D.F. procedirà a mesures de supervisió especials ens 
els casos en què: 

 Es procedeixi a l’abocament d’aigües residuals a terrenys inclosos en l’àmbit en què 
es desenvolupa l’activitat sota la supervisió de la D.F. En aquest cas, la D.F. es 
reserva el dret de sol·licitar evidències que es disposa dels permisos reglamentaris ja 
sigui de les entitats locals de l’aigua (ELA, autonòmica (ACA) o de l’organisme 
competent de l’Administració central (costos). I també de sol·licitar, evidències que es 
fan els controls i es respecten els límits de vessament establerts per l’entitat 
administrativa competent. 

 En les àrees d’activitat on es faci la instal·lació i manteniment de cabines sanitàries, 
la D.F. es reserva el dret de sol·licitar l’evidència dels corresponents permisos 
d’abocament i l’evidència que el transport i la gestió de residus i de les aigües negres 
es realitza conforme a la reglamentació i mitjançant vehicles i equips adequats. 

En qualsevol dels casos, la D.F. es reserva el dret per a procedir a realitzar visites de 
comprovació o a sol·licitar evidències del compliment dels requisits que pertoquin a la seva 
empresa. 

9.4. Descàrregues al sòl i prevenció de la contaminació de sòls 

Els possibles episodis de contaminació del sòl, independentment de les responsabilitats 
legals de l’empresa contractista, afecten la funció de supervisió de la D.F. i terrenys sota la 
responsabilitat de gestió de les entitats locals que formin part de la D.F. 

Sense tenir en compte possibles episodis d’emergència ambienta a causa d’abocaments 
accidentals, s’identifiquen com a possibles focus de contaminació l’existència d’abocaments 
d’aigües residuals al terreny i l’existència de canonades soterrades. 

Un altre possible focus de contaminació del sòl identificat, correspon a les zones 
d’estacionament de màquines i de vehicles propietat de l’empresa contractista, que 
presentin petites pèrdues d’olis o de líquids hidràulics i que amb el temps puguin provocar 
contaminacions rellevants del sòl. 

La D.F. es reserva el dret de procedir a fer visites de comprovació o a sol·licitar evidències 
del compliment dels requisits aplicables i, si és el cas, de detectar contaminació del sòl que 
sigui assignable a l’activitat del contractista, el contractista es compromet a reparar el sòl 
contaminat o a assumir els costos de la reparació si se li requereix per part de la D.F. 
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9.5. Consum energètic i consum d’aigua 

El contractista establirà les seves mesures enfocades a l’estalvi o a la millora de l’eficiència 
dels consums energètics i dels consums de recursos naturals inclòs el consum d’aigua en 
les àrees d’activitat que comporta l’execució de les obres, en els magatzems, en els recintes 
de manteniment i en les instal·lacions d’oficines. La D.F. es reserva el dret de comprovar el 
compliment de les bones pràctiques ambientals per part del contractista pel que fa a aquest 
vector ambiental. 

9.6. Soroll i vibracions 

És responsabilitat de l’empresa contractista el coneixement i el manteniment al dia de la 
legislació i la reglamentació que aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen pel 
que fa a emissió de soroll i vibracions. 

Aquest aspecte ambiental és d’especial consideració en el cas de la maquinària, vehicles i 
equips emprats en l’execució de les obres i en la gestió dels residus corresponents, tenint en 
compte l’existència de zones residencials properes i/o l’existència de zones de protecció 
especial del medi natural. 

Les màquines, vehicles i equips que s’utilitzin compliran els requisits reglamentaris 
establerts, es fixaran i es respectaran els horaris de treball que es demostrin més adients i 
es tindran en compte les ordenances municipals que en cada cas puguin afectar. 

La D.F. es reserva el dret per a la supervisió del compliment dels horaris i per a la 
comprovació o la sol·licitud d’evidències del compliment dels requisits aplicables d’emissió 
de nivell sonor de les màquines per a les quals existeixi reglamentació a nivell estatal o 
europeu. 

9.7. Residus 

És responsabilitat del contractista la gestió dels residus que generi durant l’execució de les 
obres. La gestió d’aquests residus es realitzarà conforme a la reglamentació aplicable en 
cada cas i d’acord amb l que estableix el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, el Decret 
89/2010, de 29 de juny, i la resta de la reglamentació en vigor. 

El contractista es compromet a gestionar els residus generats per ell durant l’execució de les 
obres, la gestió, i a fer-ho conforme està establert en la legislació i la reglamentació vigent. 
La D.F. es reserva el dret de supervisar el correcte emmagatzematge temporal dels residus i 
de sol·licitar en qualsevol moment informació sobre la gestió realitzada i ls evidències 
documentals d’aquesta gestió. 

9.8. Medi natural i Impacte Visual 

El contractista es compromet a respectar en tot moment les zones d’especial protecció del 
medi natural i a vetllar per la minimització, sempre que sigui possible, del deteriorament de 
l’impacte visual. Qualsevol dany o deteriorament que es detecti serà comunicat 
immediatament a la Direcció Facultativa per tal que es pugui procedir a la seva restauració o 
a la minimització dels seus efectes. 
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Les possibles actuacions de millora o modificació de l’impacte visual o de la cura dels espais 
classificats que es puguin suggerir o sol·licitar per part dels contractistes hauran de ser 
comunicades  a la D.F. i coordinades amb el contractista.  

9.9. Situacions d’emergència ambiental i plans d’emergència ambiental 

Els contractistes que realitzin les obres objecte d’aquest Projecte han de realitzar una 
identificació dels riscos ambientals derivats de l’execució de les obres. Una vegada 
identificats els riscos ambientals, faran un pla d’emergència ambiental per tal d’eliminar 
aquests riscos o per disposar de les mesures adequades per minimitzar-los si el risc no es 
pot evitar. 

La identificació i el pla constaran per escrit, estaran a la disposició del personal present en 
les àrees d’activitat i el personal estarà capacitat i entrenat per a l’aplicació del pla en cas 
que es doni una situació d’emergència. 

La Direcció Facultativa, depenent del grau crític dels riscos identificats, es reservarà el dret 
de sol·licitar evidències de l’existència del pla, de l’adequació dels equips i mitjans 
d’intervenció i de la capacitat i entrenament del personal de l’empresa contractista en relació 
amb els riscos ambientals, i de la capacitació del personal per a l’aplicació del pla en cas 
d’emergència. 

En qualsevol cas, el contractista ha de tenir en compte els principis generals següents sent 
aquests no limitatius, atès que en treballs o serveis específics poden presentar-se una 
varietat important de diferents riscos ambientals: 

 En cas d’haver d’entrar o de dipositar en obra productes o equips que puguin 
ocasionar incidències ambientals, el contractista ha d’informar a la Direcció 
Facultativa o al tècnic assignat a l’obra sobre el grau de perillositat del 
producte/equip, i prendrà les mesures de seguretat pertinents per tal d’evitar 
abocaments o impactes incontrolats.  

 Està prohibit l’abocament als lavabos o serveis o al clavegueram de qualsevol 
substància que pugui provocar impactes ambientals (dissolvents, restes de pintures, 
restes de plaguicides, productes tòxics, productes corrosius, productes perillosos pel 
medi ambient, etc.) 

 Les eventuals tasques de neteja que puguin derivar-se de l’activitat del contractista 
es realitzaran sense contravenir cap norma externa o interna referent a la qualitat 
d’afluents i d’abocaments. 

 En cas de dubte o de situació d’emergència, el personal del contractista es posarà en 
contacte urgentment amb la Direcció Facultativa o amb el tècnic assignat a l’obra per 
tal de seguir les indicacions d’actuació.  

 Els vehicles i maquinària que hagin de ser utilitzats en l’obra es trobaran en bones 
condicions de manteniment, sobretot pel que fa a emissió de sorolls, gasos i sense 
vessaments ni fuites d’olis o d’altres productes. 
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 Els possibles danys en matèria de sòls, aigües, emissions o impactes sobre el medi 
ambient derivats de la negligència de l’activitat del contractista hauran de ser 
subsanats i reparats abans de donar per finalitzat el servei prestat. 

 

10. PRESCRIPCIONS DELS MATERIALS BÀSICS, EXECUCIÓ, CONTROL, 
AMIDAMENT, ABONAMENT DE LES OBRES I NORMATIVES D’APLICACIÓ 

S’entenen com a tal, a les característiques tècniques mínimes que han d’assolir els 
productes, equips i sistemes que s’incorporen a les obres, així com les condicions de 
subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació. També es 
contemplen les garanties de qualitat i el control de recepció que cal realitzar amb inclusió de 
la presa de mostres del producte, els assaigs a realitzar, el criteris d’acceptació o de rebuig i 
les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

A continuació s’adjunta el desenvolupament complert de l’índex general considerat en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques, pel que fa referència a execució, control, 
amidament, abonament de les obres i normativa d’aplicació. 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 

B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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 
pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin 
estudis especials. 
 
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 7-234): >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130): <= 15 g/l 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
- En cas d'utilitzar-se ciment SR: <= 5 g/l 
- En la resta de casos: <= 1 g/l 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
- Formigó pretesat: <= 1 g/l 
- Formigó armat: <= 3 g/l 
- Formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l 
- Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235): <= 15 g/l 
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 
- Armat: <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se 
aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de 
Fábrica de Ladrillo. 
 
 

B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i 
durs. 
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 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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 D.F. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082): Baix o nul 
 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0% 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2): <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134): 0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de 
pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244): 
<= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 
1744-1): <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2): Nul·la 
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 83-124 EXP) 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretensat: <= 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 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15% 
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
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Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
- Granulat arrodonit: <= 1% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcàri: <= 1% 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 clase 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 obras en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 
75 
- Resta de casos: >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115): <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134): <= 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
- Granulat arrodonit: <= 1% 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 clase 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: <= 15% 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 ¦ 
¦ 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% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
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Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de 
subministrament que ha d'estar a disposició de la 
Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se 
aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B033 - GRAVES 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 
 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que 
s'han considerat són els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en 
cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com 
ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les 
armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la 
que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, 
la que estableixi explícitament la D.F. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries 
estranyes. 
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de 
ceràmica superior al 10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics: Nul 
Ús admissible: Reblerts per a drenatges 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres 
enderrocs. 
Contingut de formigó: > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics: Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes 
d'exposició I o IIb 
 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb 
una densitat dels elements massissos 
> 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics: Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats 
reciclats provinents de formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables: Nul 
Contingut de compostos fèrrics: Nul 
 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor 
més petit dels següents: 
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- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que 
formin grup, o entre un parament de la peça 
i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura 
que formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions 
següents: 
- Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà 
menor que el 0,4 del gruix mínim 
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret 
de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), on la 
grandaria màxima del granulat serà menor que 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit 
aplicable a cada cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
- Per a graves calcàries: <= 2% en pes 
- Per a graves granítiques: <= 1% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o 
prioritariament naturals (UNE 7-238): >= 
0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134): <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de 
pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244): 
<= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 
1744-1): 
- Granulats reciclats mixtos: < 1% en pes 
- Altres granulats: <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec 
(UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretensat: <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment 
- Armat: <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0% 
Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats 
prioritariament naturals (UNE 7-082): Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5% 
- Altres granulats: Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5% 
- Altres granulats: Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode 
accelerat UNE 146-508 EX): Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 12% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18% 
Absorció d'aigua: 
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134): < 5% 
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- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10% 
- Granulats reciclats mixtos: < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5% 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el 
garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La 
composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la D.F. segons 
les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149): <= 40 
Equivalent de sorra: > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui 
inferior al 2% (UNE 103-502). 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de 
subministrament que ha d'estar a disposició de la Direcció d'Obra en el que 
hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la 
documentació que garanteixi el compliment de les especificacions 
establertes a l'art.28.3 de la norma EHE. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: 
Drenaje 
5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de 
careteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
 
 

B037 - TOT-U 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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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 D.T. o en el seu 
defecte el que determini la D.F. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o 
química apreciable sota les condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a 
estructures, a d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents 
d'aigua. 
Els materials 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: 
El tot-u natural ha d'estar compost de granulats procedents de graveres o 
dipòsits naturals, sòls naturals o per la mescla d'ambdòs. 
 
La D.F. 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 

Plasticitat: 

- 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 
TOT-U ARTIFICIAL: 
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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. 
La D.F. 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 
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 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 3/75 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 MOD 7 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. 
* 6.1-IC 2003 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 
 
 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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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-03 amb les 
característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern 
de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé 
altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la 
seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua 
i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva 
traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes 
definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de 
volum a llarg termini. 
 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i 
d’acord amb l’establert a l’Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no 
s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) 
superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS (CEM): 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
 
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 
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- Cendra volant Sicília: V 
- Cendra volant calcària: W 
- Esquist calcinat: T 
- Filler calcari L: L 
- Filler calcari LL: LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦ Denominació ¦ Designació ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland ¦ CEM I ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria ¦ CEM II/A-S ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-S ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ CEM II/A-D ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana ¦ CEM II/A-P ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-P ¦ 
¦ ¦ CEM II/A-Q ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-Q ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres ¦ CEM II/A-V ¦ 
¦ volants ¦ CEM II/B-V ¦ 
¦ ¦ CEM II/A-W ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-W ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist ¦ CEM II/A-T ¦ 
¦ calcinat ¦ CEM II/B-T ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler ¦ CEM II/A-L ¦ 
¦ calcari ¦ CEM II/B-L ¦ 
¦ ¦ CEM II/A-LL ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt ¦ CEM II/A-M ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-M ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de ¦ CEM III/A ¦ 
¦ forn alt ¦ CEM III/B ¦ 
¦ ¦ CEM III/C ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic ¦ CEM IV/A ¦ 
¦ ¦ CEM IV/B ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost ¦ CEM V/A ¦ 
¦ ¦ CEM V/B ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics 
CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components 
principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del 
ciment. 
 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al 
capítol 6 de la norma UNE EN 197-1. Els ciments comuns han de complir les 
exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades 
al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
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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). 
 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques 
especificades al capítol 7 de la norma UNE 80310. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS (BL): 
Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 
(ciments de ram de paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85 
 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial 
de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb 
Requisits Reglamentaris (CCRR). 
 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i 
de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les 
mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 
197-1. 
 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques 
que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les 
mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-
1. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial 
de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb 
Requisits Reglamentaris (CCRR). 
 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de 
mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦ Denominació ¦ Designació ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland ¦ I ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria ¦ II/A-S ¦ 
¦ ¦ II/B-S ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ II/A-D ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana ¦ II/A-P ¦ 
¦ ¦ II/B-P ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres ¦ II/A-V ¦ 
¦ volants ¦ II/B-V ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de ¦ III/A ¦ 
¦ forn alt ¦ III/B ¦ 
¦ ¦ III/C ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic ¦ IV/A ¦ 
¦ ¦ IV/B ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost ¦ CEM V/A ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències 
mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les 
corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
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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. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on 
s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus components. 
 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat 
equivalent 
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del 
producte 
- Restriccions d'utilització 
 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents 
dades: 
- Dates de producció i d’ensacat del ciment 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d'utilització 
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació 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 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, 
ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos 
- Classes 42,5 : 2 mesos 
- Classes 52,5 : 1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1313/1988 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 17/1/1989 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 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el 
que se dictan disposiciones 
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para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995 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. 
RC-03 Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-03). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad de los 
cementos comunes. 
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

 
B05B - CIMENTS NATURALS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, 
amb addició posterior d'un 5%, com a màxim, de substàncies no nocives, que 
compleixin la norma UNE 80309. 
 
Es consideren els següents tipus: 
- Ciment natural lent (CNL) 
- Ciment natural ràpid (CNR) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8). 
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8). 
Residus màxims (UNE 80122): 
- Tamís 0,16 (UNE 7050): <= 17% 
- Tamís 0,08 (UNE 7050): <= 35% 
Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid: 1 min 
- Ciment natural lent: 10 min 
Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid: 8 min 
- Ciment natural lent: 120 min 
Resistència a compressió (UNE 80116): 
+------------------------------------------------+ 
¦ TEMPS ¦ CNR 4 ¦ CNR 8 ¦ CNL 8 ¦ 
¦-----------¦-----------¦-----------¦------------¦ 
¦ 1 h ¦ 0,5 N/mm2 ¦ 1 N/mm2 ¦ _ ¦ 
¦ 6 h ¦ 1 N/mm2 ¦ 2 N/mm2 ¦ 0,8 N/mm2 ¦ 
¦ 7 dies ¦ 2 N/mm2 ¦ 5,2 N/mm2 ¦ 5 N/mm2 ¦ 
¦ 28 dies ¦ 4 N/mm2 ¦ 8 N/mm2 ¦ 8 N/mm2 ¦ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309 
- Referència de la comanda 
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Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Referència a la norma UNE 80309 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dates de producció i d’ensacat del ciment 
- La inscripció "No apte per a estructures de formigó" 
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 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y 
especificaciones de los cementos naturales. 
 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat 
en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. 
de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 
28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i 
el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o 
per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per 
propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per 
dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, 
armat o pretensat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP 
pel formigó pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P 
plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir 
la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 
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En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable 
de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima 
del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de 
formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la 
relació aigua/ciment que ha emprat. 
 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les 
especificades en la designació, les garanties i les dades que el 
subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del 
subministrament. 
 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix 
l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot 
contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de 
sílice. 
 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot 
autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. 
En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de 
superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de 
superar el 10% del pes del ciment. 
 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un 
control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els 
resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca 
de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre 
de la CEE. 
 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 
UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes 
del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos 
especials(UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 
80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com 
els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), 
i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3) 
Classe del ciment: 32,5 N 
 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la 
norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La 
quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable 
ha de ser: 
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretensat: >= 275 kg/m3 
- A totes les obres: <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la 
norma EHE, en funció de la clase d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació 
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa: <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat: <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretensat: <= 0,60 kg/m3 
 



Projecte de reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials i millora de la zona 
del meandre de sortida al riu Llobregat entre Cornellà i el Prat de Llobregat  
 

 

 
DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 
Pàg. 47 de 183 

 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca: 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
- Consistència tova: 6 - 9 cm 
- Consistència fluida: 10-15 cm 
 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment 
- Armat: <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment 
 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca: Nul 
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 
- Consistència fluida: ± 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves 
característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment. 
 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat 
d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a 
mínim, les dades següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
- Resistència característica 
- Formigons designats per propietats: 
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
- Formigons designats per dosificació: 
- Contingut de ciment per m3 
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Grandària màxima del granulat 
- Consistència 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat 
en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. 
de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 
28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i 
el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o 
per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per 
propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per 
dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, 
armat o pretensat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP 
pel formigó pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P 
plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir 
la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 
 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable 
de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima 
del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de 
formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la 
relació aigua/ciment que ha emprat. 
 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les 
especificades en la designació, les garanties i les dades que el 
subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del 
subministrament. 
 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix 
l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot 
contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de 
sílice. 
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Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot 
autoritzar l'us de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. 
En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de 
superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de 
superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un 
control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els 
resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca 
de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre 
de la CEE. 
 

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 
UNE_EN 450. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes 
del ciment utilitzat. 
 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos 
especials (UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 
80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com 
els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-
2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3) 
 
Classe del ciment: 32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la 
norma EHE, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La 
quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable 
ha de ser: 
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretensat: >= 275 kg/m3 
- A totes les obres: <= 400 kg/m3 
 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la 
norma EHE, en funció de la clase d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació 
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa: <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat: <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretensat: <= 0,60 kg/m3 
 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca: 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
- Consistència tova: 6 - 9 cm 
- Consistència fluida: 10-15 cm 
 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment 
- Armat: <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment 
 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca: Nul 
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 
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- Consistència fluida: ± 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves 
característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment. 
 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat 
d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a 
mínim, les dades següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
- Resistència característica 
- Formigons designats per propietats: 
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
- Formigons designats per dosificació: 
- Contingut de ciment per m3 
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Grandària màxima del granulat 
- Consistència 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

 
 

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

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern 
de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
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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 barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de 
pols o de qualsevol altre materia perjudicial. 
 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives 
longitudinals o transversals, amb les excepcions següents: 
- Malles electrosoldades 
- Armadures bàsiques electrosoldades 
 
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir 
les seves propies normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir 
les especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i 
UNE 36-065, relatives al tipus d'hacer (geometria del corrugat), país 
d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
 
Mides nominals: 
+-----------------------------------------+ 
¦Diàmetre ¦ Àrea de la secció ¦ Massa ¦ 
¦nominal e ¦ transversal S ¦ ¦ 
¦ (mm) ¦ (mm2) ¦ (Kg/m) ¦ 
¦----------¦--------------------¦---------¦ 
¦ 6 ¦ 28,3 ¦ 0,222 ¦ 
¦ 8 ¦ 50,3 ¦ 0,395 ¦ 
¦ 10 ¦ 78,5 ¦ 0,617 ¦ 
¦ 12 ¦ 113 ¦ 0,888 ¦ 
¦ 14 ¦ 154 ¦ 1,21 ¦ 
¦ 16 ¦ 201 ¦ 1,58 ¦ 
¦ 20 ¦ 314 ¦ 2,47 ¦ 
¦ 25 ¦ 491 ¦ 3,85 ¦ 
¦ 32 ¦ 804 ¦ 6,31 ¦ 
¦ 40 ¦ 1260 ¦ 9,86 ¦ 
 
Característiques mecàniques de les barres: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació ¦Classe acer¦ Lím. elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦Relació ¦ 
¦ ¦ ¦ fy (N/mm2) ¦unitaria ¦de rotura ¦fs/fy ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦de rotura¦(sobre base ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦fs(N/mm2)¦de 5 ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦diàmetres ¦ ¦ 
¦-----------¦-----------¦--------------¦---------¦------------¦---------¦ 
¦B 400 S ¦Soldable ¦ >= 400 ¦>= 440 ¦>= 14% ¦>= 1,05 ¦ 
¦B 500 S ¦Soldable ¦ >= 500 ¦>= 550 ¦>= 12% ¦>= 1,05 ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦Lìm elàstic¦ Resist ¦Relació ¦Allarg.de ¦Allarg ¦Relació¦ 
¦ ¦ Re (MPa) ¦a la ¦Re-real/ ¦rotura ¦total ¦Rm/Re ¦ 
¦ ¦ ¦tracció ¦Re-nominal ¦(s/base de ¦càrrega¦ ¦ 
¦ ¦ ¦Rm (MPa) ¦ ¦5 diametres¦màxima ¦ ¦ 
¦----------¦-----------¦---------¦------------¦-----------¦-------¦-------¦ 
¦B 400 SD ¦ >= 400 ¦>= 480 ¦>= 1,20 ¦>= 20% ¦ 9% ¦>= 1,20¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<= 1,35¦ 
¦B 500 SD ¦ >= 500 ¦>= 575 ¦>= 1,25 ¦>= 12% ¦ 8% ¦>= 1,15¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<= 1,35¦ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
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Composició química: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Anàlisis ¦ C ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦ P ¦ S ¦ N ¦ 
¦UNE 36-068¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,50 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012 ¦ 
¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,52 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de 
doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065): Nul·la 
 
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 
- Tensió mitjana 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 trencament 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 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
- Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 
- Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 
- Massa: ± 4,5% massa nominal 
- Ovalitat: 
+----------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal¦Diferència màxima¦ 
¦ e (mm) ¦ (mm) ¦ 
¦ 6 ¦ 1 ¦ 
¦ 8 ¦ 1 ¦ 
¦ 10 ¦ 1,50 ¦ 
¦ 12 ¦ 1,50 ¦ 
¦ 14 ¦ 1,50 ¦ 
¦ 16 ¦ 2,00 ¦ 
¦ 20 ¦ 2,00 ¦ 
¦ 25 ¦ 2,00 ¦ 
¦ 32 ¦ 2,50 ¦ 
¦ 40 ¦ 2,50 ¦ 
+----------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
- En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d'adherència per a les barres i filferros corrugats 
(armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de 
les característiques definides als arts. 
31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 
 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels 
assaigs de control de producción corresponents a la partida servida. 
- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat 
CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
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- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat 
del terra i l'eventual agresivitat 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 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de 
hormigón armado 
UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características 
especiales de ductilidad para armaduras de hormigón armado. 
 
 

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen 
perpendicularment, unides per mitjà de soldadura elèctrica als punts de 
contacte. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern 
de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé 
altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de 
pols o de qualsevol altre materia perjudicial. 
 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i 
UNE 36-065, relatives al tipus d'hacer (geometria del corrugat), país 
d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
 
Els diàmetres 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 
 
Han de complir les especificacions de la UNE 36-092. 
 
Característiques dels nusos (UNE-EN ISO 15630-2): 
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- Càrrega de trencament dels nusos: 0,3 x Sm x Re (Sm = Àrea de la secció 
transversal nominal de l'element sotmès a tracció, barra de major diàmetre 
de les del nus) (Re = Límit elàstic garantit dels nusos) 
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats: 2% del total 
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra: 20% del total 
 
Amplària del panell: 2,15 m 
Llargària del panell: 6 m 
Prolongació de les barres longitudinals més enllà de l'última barra 
transversal: 1/2 retícula 
Prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra 
longitudinal: 25 mm 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Designació ¦ Assaig doblat- ¦ Assaig de tracció ¦ 
¦ filferros ¦ desdoblat ¦-----------------------------------------¦ 
¦ ¦ ß=90° ¦ Límit ¦ Càrrega ¦ Allargament ¦Relació ¦ 
¦ ¦ ß=20° ¦ elàstic¦unitària ¦ de ruptura ¦ fs/fy ¦ 
¦ ¦ d(diàmetre ¦ fy ¦ fs ¦ (sobre base ¦ ¦ 
¦ ¦ mandril) ¦ (N/mm2)¦ (N/mm2) ¦ de 5 D) ¦ ¦ 
¦------------¦----------------¦--------¦---------¦-------------¦--------¦ 
¦ B 500 T ¦ 8d ¦ 500 ¦ 550 ¦ 8 ¦ 1,03 ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de 
doblegat-desdoblegat a 90° (UNE 36-068): Nul·la 
 
Tensió mitjana d'adherència (EHE): 
- Barres de diàmetre < 8 mm: >= 6,88 N/mm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm: >= 7,84 i - 0,12 D N/mm2 
 
Tensió de trencament per adherència (EHE): 
- Barres de diàmetre < 8 mm: >= 11,22 N/mm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm: >= 12,74 i - 0,19 D N/mm2 
 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
- Per a D <= 25 mm: >= 95% secció nominal 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir 
les especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la 
designació de la malla. 
 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
 
En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats 
(armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de 
les característiques definides als arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE 
 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels 
assaigs de control de producció corresponents a la partida servida. 
 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
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- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat 
del terra i l'eventual agresivitat 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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 

 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D2 - TAULONS 
1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, 
apretades i paral.leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
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. 
 
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. 
 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) 0,40 <= P <= 0,60 T/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. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534) <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral.lela a les fibres >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
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- En la direcció paral.lela a les fibres >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537) >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539) >= 15 kg/cm2 
 
Toleràncies: 
- Llargària nominal + 50 mm 
- 25 mm 
- Amplària nominal ± 2 mm 
- Gruix nominal ± 2 mm 
- 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 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B0D6 - PUNTALS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
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. 
 
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. 
 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim 
d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): 0,40 <= P <= 0,60 T/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: Aprox. 150000 kg/cm2 
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Duresa (UNE 56-534): <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant: >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 15 kg/cm2 
 
Toleràncies: 
- Diàmetre: ± 2 mm 
- Llargària: + 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 de 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 
 
PUNTAL METÀL·LIC: 
 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
 
PUNTAL DE FUSTA: 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
 
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. 
 
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 
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm 
 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en 
aigua o greix diluït. 
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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. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F. 
 
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 
 
TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
FLEIX: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
DESENCOFRANT: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS DESMUNTABLES: 
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m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
BASTIDA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
 

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 

B7J5 - SEGELLANTS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que 
serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi 
garantida l'estanquitat. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, 
d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) 
o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de 
resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà 
amb additius i càrregues d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de 
polímers acrílics en dispersió aquosa, amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil 
d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius 
i càrregues de plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums 
asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb 
elastòmers i càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de cartó-guix 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a 
plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la consistència 
adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla ¦Densitat ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦ ¦ a 20°C ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦ temperatura¦ 
¦ ¦ (g/cm3) ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30% ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30% ¦ - ¦ 
¦ó bàsica ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Polisulfur ¦ >= 1,35 ¦ -10 - +35°C¦ 30% ¦ -30 - +70°C ¦ 
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¦bicomponent ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Poliuretà ¦ 1,2 ¦ 5 - 35°C ¦ 15-25% ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Poliuretà ¦ 1,5-1,7 ¦ 5 - 35°C ¦ 25% ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Acrílica ¦ 1,5-1,7 ¦ 5 - 40°C ¦ 10-15% ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils ¦1,25-1,65 ¦ 15 - 30°C ¦ 10% ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦ 10% ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa ¦ 
¦ ¦ la tracció ¦100% d'allargament ¦Shore A ¦ 
¦ ¦ (kg/cm2) ¦ (kg/cm2) ¦ ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 

¦Silicona neutra ¦ >= 7 ¦ 2 ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida ¦ >= 16 ¦ 5 ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Polisulfur ¦ >= 25 ¦ - ¦ 60° ¦ 
¦bicomponent ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Poliuretà ¦ >= 15 ¦ 3 ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent ¦ ¦ 0,3 - 0,37 N/mm2 ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦(polimerització ràpida)¦ ¦ 
¦Poliuretà ¦ - ¦ 15 ¦ - ¦ 
¦bicomponent ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Acrílica ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 
¦De butils ¦ - ¦ - ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es 
converteix en una massa consistent i elàstica. 
Base: Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra: >= 500% 
- Àcida o bàsica: >= 400% 
 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un 
material elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la 
humitat. 
 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: Polisulfurs + reactiu 
 
Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C 
 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es 
converteix en una massa consistent i elàstica. 
 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent: Poliuretà 
- Bicomponent: Poliuretà + reactiu 
 
Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C 
 
MASSILLA ACRÍLICA: 
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El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es 
converteix en una pasta tixotrópica consistent i amb una certa elasticitat. 
Base: Polímers acrílics 
 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i 
es converteix en una pasta tixotrópica elàstica. 
Base: Cautxú-butil 
 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i 
resistent i manté l'interior plàstic. 
Base: Oleo-resines 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 
38°C, ha de donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a 
la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió, com a mínim 1 hora 
després de la seva preparació. 
Base: Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura: 18°C - 100°C 
 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C: 78% 
 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min 
Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació: 5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C: 15 N/cm2 
- a -20°C: 20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2 
Resistència a la temperatura: -40°C - +90°C 
 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva 
aplicació. 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ ¦ ¦ Penetració a ¦Fluència a 60°C ¦Adherència ¦ 
¦ Tipus ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3) ¦UNE 104-281(1-4)¦ (mm) ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦ ¦ ¦ (mm) ¦ ¦ ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú ¦1,35-1,5 ¦ <= 23,5 ¦ <= 5 ¦ Ha de complir ¦ 
¦asfalt ¦(a 25°C) ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦Asfàltica¦ 1,35 ¦ <= 9 ¦ <= 5 ¦ Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-
233. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
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- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de 
poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, 
D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat 
hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 
5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la 
intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos. 
 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat 
hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
 
MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, 
a fi d'asegurar-ne la compatibilitat dels  materials. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

 
 

B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar 
l'elaboració de junts i segellats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cinta de cautxú cru 
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques 
de cartó-guix 
- Emprimació prèvia per a segellats 
 
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material 
segellador. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 
Ha de fluir i anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després 
de l'assecatge. 
 
CINTA DE CAUTXÚ CRU: 
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a 
junts en sistemes d'impermeabilització amb membranes. 
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CINTES PER A JUNTS DE CARTÓ-GUIX: 
Amplària: >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CINTA: 
Subministrament: En rotlles de diferents mides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no 
s'alterin les seves característiques. 
 
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions de temperatura 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat 
hermèticament, en lloc sec. S'ha de protegir de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9G - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials per a l'execució de paviments de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Pols de marbre 
- Pols de quars de color 
- Pols de quars de color gris 
- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó 
POLS DE MARBRE: 
Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó. 
 
Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva 
barreja amb granulats blancs d'altra naturalesa. Els grans han de ser de 
granulometria fina i com més contínua millor. 
 
Mida dels grans: <= 0,32 mm 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082): Nul 
Contingut de matèries perjudicials: <= 2% 
Temperatura d'utilització (T): 5°C <= T <= 40°C 
 
POLS DE QUARS: 
Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics 
catalitzadors de l'enduriment i eventualment colorants, per a utilitzar en 
l'acabat de paviments de formigó. 
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El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida 
o polièdrica amb la granulometria fina i com més contínua millor. 
 
El ciment ha de complir amb els requisits establerts a la UNE-EN 197-1 i 
els establerts a la UNE 80305 quan s’utilitzi ciment blanc. 
 
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i 
millorar el procés de cura. 
 
Mida del granulat: 0,7 - 2 mm 
Quantitat de ciment per kg preparat: 0,2 - 0,25 kg 
Duresa del granulat (escala de Mohs): 7 
Densitat: 1,5 g/cm3 
 
Un cop aplicat sobre una base de formigó fresc en la quantitat i 
dosificació adient a l'ús, no pot formar pols i ha de complir les 
característiques següents: 
- Porositat de la base: <= 3% 
- Pèrdua de pes per fregament (UNE 127-005): 0,3 g/cm2 
- Pèrdua d'alçària per fregament (UNE 127-001): 3 mm 
- Comportament a l'atac d'olis i petrolis: Ha de resistir 
 
PERFIL BUIT DE PVC: 
Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament 
del paviment i formar junts de retracció del formigó. 
 
Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha 
de tenir irregularitats. 
 
Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que 
no siguin les típiques línies d'una correcta extrusió. 
 
Densitat (UNE 53-020, mètode B): 1400 - 1500 kg/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h): >= 80°C 
Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h): <= 14% 
Resistència a la tracció (UNE 53-141): >= 400 kg/cm2 
Allargament a trencament (UNE 53-141): >= 110% 
Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141): >= 1 kgm 
Resistència a l'acetona (UNE 53-141): Sense esquerdes ni desmoronament 
Estabilitat dimensional (UNE 53-141): <= 2% 
 
Toleràncies: 
- Gruix: ± 0,5 mm 
- Alçària: ± 1 mm 
- Pes: ± 5% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
POLS DE MARBRE: 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte 
directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
POLS DE QUARS: 
En el sac hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
- Data de preparació 
- Distintiu de qualitat, si en té 
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
PERFIL BUIT DE PVC: 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte 
directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
POLS DE MARBRE O DE QUARS: 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
PERFIL BUIT DE PVC: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, 
aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús 
no estructural. 
 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i 
el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca: 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
- Consistència tova: 6 - 9 cm 
- Consistència fluida: 10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment: <= 0,65 
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3 
 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures 
d'edificació ha de complir: 
- Cendres volants: <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice: <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca: Nul·la 
- Consistència plàstica o tova: ± 10 mm 
- Consistència fluida: ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
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Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha 
d'estar entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles 
entre ells. 
 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la 
col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 
 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de 
l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de 
l'aigua. 
 
Els additius fluïdificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment 
s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i 
els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 

D0B2 - ACER EN BARRES 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a 
elements de formigó armat, elaborades a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
 
BARRES CORRUGADES: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ Ganxos i patilles ¦ 
¦ ¦------------------------------¦--------------------------¦ 
¦ ¦ D <= 25 mm ¦ D > 25 mm ¦ D < 20 mm ¦ D >= 20 mm ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦ B 400 ¦ 10 D ¦ 12 D ¦ 4 D ¦ 7 D ¦ 
¦ B 500 ¦ 12 D ¦ 14 D ¦ 4 D ¦ 7 D ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les 
barres corrugades. 
 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, 
que han de complir: 
- No han d’aparèixer principis de fisuració. 
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- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
 
En cap cas han d'aparèixer principis de fisuració. 
 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, 
de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les 
precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes 
temperatures. 
 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza 
sense danys. 
 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una 
peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o 
qualsevol altre expressament  acceptat per la DF. 
 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les 
operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 
 

D0B3 - ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a 
elements de formigó armat o altres usos, manipulades a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 
El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 
- Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ Ganxos i patilles ¦ 
¦ ¦------------------------------¦--------------------------¦ 
¦ ¦ D <= 25 mm ¦ D > 25 mm ¦ D < 20 mm ¦ D >= 20 mm ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦ B 400 ¦ 10 D ¦ 12 D ¦ 4 D ¦ 7 D ¦ 
¦ B 500 ¦ 12 D ¦ 14 D ¦ 4 D ¦ 7 D ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper: >= 20 D 
 
En cap cas no han d'aparèixer principis de fisuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, 
de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les 
precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes 
temperatures. 
 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza 
sense danys. 
 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una 
peça. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari 
teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 
 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les 
operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
11. PRESCRIPCIONS REFERENTS A L’EXECUCIÓ PER UNITATS D’OBRA 

Es correspon a les característiques de cada unitat d’obra tot indicant el procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions prèvies a satisfer abans de la seva  realització, toleràncies 
admissibles, condicions d’acabament, conservació i manteniment, control d’execució, assaig 
i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig, criteris d’amidament i valoració 
d’unitats, etc. 

A continuació s’adjunta el desenvolupament complert de l’índex general considerat en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques, pel que fa referència a execució, control, 
amidament, abonament de les obres i normativa d’aplicació. 

E- PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ ................................................................................................ 71 
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E93- SOLERES I RECRESCUTS ............................................................................................ 71 
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E- PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E9- PAVIMENTS  

E93- SOLERES I RECRESCUTS 
E936- SOLERES I RECRESCUTS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats  
- Col·locació del formigó  
- Execució de junts de dilatació i formigonament  
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  
 
CONDICIONS GENERALS:  
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han 
de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 
  
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de 
fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb 
l'article 86 de l'EHE-08 
 
Toleràncies d'execució: 
  
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 
- Nivell: ± 10 mm  
- Planor: ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.  
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es 
produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència 
prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés 
ha de durar com a mínim: 
  
- 15 dies en temps calorós i sec 
  
- 7 dies en temps humit 
  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció 
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de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 
següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen  
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%  
 
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). 
 

F- PARTIDES D’OBRA D’URBANITZACIÓ 
F2- DEMOLICIONS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F21- DEMOLICIONS 
F216- ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

F216_01- ENDERROC DE REIXAT METÀL·LIC 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc d'elements de tancament de reixat metàl·lic, amb els seus elements 
de suport i els daus de formigó de la fonamentació, amb càrrega manual o 
mecànica sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 

- Reixat metàl·lic i elements de suport, a mà 

- Daus de formigó, amb martell picador 

 

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 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

  
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. 

  
Pel trossejament dels elements enderrocats cal utilitzar la maquinària i 
les eines adients.  

 
En acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de 
romandre dempeus per observar les lesions que hagin sorgit.  
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Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.  

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'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la 
seva construcció.  

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de 
mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.  

Si es preveuen desplaçaments laterals dels elements que formen la tanca, 
cal apuntalar per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements en estat inestable 
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin 
provocar l'enderroc. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar 
afectats per les obres. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als 
afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre 
les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, 
per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada 
i càrrega de runa. 

S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans 
manuals. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

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. 

F22- MOVIMENT DE TERRES 
F221- EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 

 

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

 
 
 
 

F227- REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de 
l'element. 
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S'han considerat els elements següents:  
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)  
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.  
 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle 
recte.  
 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les 
mateixes existents i d'igual compacitat.  
 
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m  
- Planor: ± 20 mm/m  
- Nivells: ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita 
de la DF.  
 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de 
construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

F23- APUNTALAMENTS I ESTREBADES 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les 
terres, per una protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements 
metàl·lics. 
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S'han considerat els elements següents:  

 
- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim  

 
- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim  

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

 
- Preparació de la zona de treball  

 
- Col·locació de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el 
procés d'excavació  

 
- Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la DF.  

 
 
CONDICIONS GENERALS:  

 
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han 
de ser les que especifica la DT o, en el seu defecte, els que determini la 
DF.  

 
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres.  

 
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera 
que no es produeixin desplaçaments.  

 
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho 
requereixin.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han 
d'ajustar a l'indicat per la DF.  

 
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, 
l'excavació s'ha de fer de dalt a baix utilitzant plataformes suspeses.  

 
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per 
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franges horitzontals, d'alçària igual a la distància entre travesses, més 
30 cm.  

 
Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la 
seguretat del personal.  

 
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar.  

 
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada 
realitzats, particularment després de pluges, nevades o gelades i han de 
reforçar-se en cas necessari.  

 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de 
construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural de cimientos DB-SE-C.  

*Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma 
Tecnológica de la Edificación: NTE-ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Zanjas y pozos  

 

F2R- GÉSTIÓ DE RESIDUS 
F2R5- TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 

AUTRITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra:  

residu de construcció o demolició o material d'excavació.  

 
S'han considerat les operacions següents:  

 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent 
d'excavació o residu de construcció o demolició  
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- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

 
RESIDUS ESPECIALS:  

 
Els residus especials sempre s'han de separar.  

 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge 
separada de la resta.  

 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.  

 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus 
compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació 
del tipus de perillositat.  

 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del 
trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments 
accidentals  

 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus 
especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 
perillositat representat en les etiquetes.  

 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la 
pluja i la radiació solar excessiva.  

 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) 
s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 
líquids per tal d'evitar fuites.  

 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra 
impermeabilitzat.  

 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  

 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material.  
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El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària 
lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  

 
TRANSPORT A OBRA:  

 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el ¿Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i Enderrocs¿ de l'obra.  

 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al ¿Pla de 
Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs¿ de l'obra.  

 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en 
funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

 
El material de rebuig que el ¿Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
els Enderrocs¿ i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de 
transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu.  

 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a 
mínim:  

 
- Identificació del productor dels residus  

 
- Identificació del posseïdor dels residus  

 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el 
número de llicència d'obra  

 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no 
fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la 
identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió  
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- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons 
codi LER  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que 
es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte.  

 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es 
produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  

 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a 
la perillositat del mateix.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el 
plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF.  

 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 
l'abocador.  

 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 
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operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos.  

 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
lista europea de residuos.  

 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 

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

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra:  

 

residu de construcció o demolició o material d'excavació.  

 
S'han considerat les operacions següents:  

 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de 
gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i 
emmagatzematge o eliminació  

 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a 
que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT:  

valorització, emmagatzematge o eliminació.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a 
la perillositat del mateix.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  

 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de 
recollida corresponent.  

 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  

 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de 
recollida corresponent.  

 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus 
de residu al centre corresponent.  

 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que 
determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 
7/2011.  

 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la 
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de 
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos.  

 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
lista europea de residuos.  

 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de 
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gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus.  

 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció.  

F3- FONAMENTS I CONTENCIONS 
F31- RASES I POUS 

F315- FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 

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:  

 
- Rases i pous  

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

 
Formigonament:  

 
- Preparació de la zona de treball  

 
- Humectació de l'encofrat  

 
- Abocada del formigó  

 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

  
- Curat del formigó  

 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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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.  

 
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.  

 
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.  

RASES I POUS:  

Toleràncies d'execució:  
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- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció 
considerada, ± 50 mm  

- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm  

- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm  

- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta:  

- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm  

- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  

- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm  

- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm  

- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada):  

- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)  

- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm  

- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm  

- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  

- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m  

- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m  

- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

 
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 
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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 més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el 
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment.  

 
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.  
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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 justifiqui i es supervisi per la DF.  

 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu 
anivellament.  

 
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 ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  

No es necessari la compactació del formigó.  
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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 

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.  
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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 l'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 càrrega, les 
incloses en els següents supòsits:  

 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus 
d'estructura o el plec de prescripcions 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.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  

 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF 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.  

F3B- ARMADURES PER A RASES I POUS 
 

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:  
- Fonaments 

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 diàmetres, 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.  
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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.  

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.  
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Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels 
fonaments.  

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.  

Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim (on: 
D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm  

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 
prescripcions de la EHE, article 69.5.1.  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària 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).  

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.  
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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 màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm  

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, 
segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D 
màxim, >= 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).  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de 
manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  

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 mínim 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:  
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- 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)  

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)  

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:  
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Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de 
correcció adequades.  

 

F3D- ENCOFRATS PER A RASES I POUS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o 
altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació del pla de recolzament  

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat  

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte 
desencofrant  

- Tapat dels junts entre peces  

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament  

- Aplomat i anivellament de l'encofrat  

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, 
quan calgui  

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta  

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de 
l'encofrat.  

 
CONDICIONS GENERALS:  

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han 
de quedar reflectits com a mínim:  

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i 
desprès del formigonat  

- Plànols executius del cindri i els seus components  

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com 
perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc. 

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del 
cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, 
ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  

La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components 
compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.  
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Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser 
suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies 
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu 
formigonament i compactació.  

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 
formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat 
de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti 
la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del 
muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, 
la col·locació d'aquests productes.  

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la 
possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin 
elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin 
les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el 
formigó  

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants.  

S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats 
d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  

Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada  

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la 
compactació mecànica  

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres  

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència 
d'esbombaments fora de toleràncies  

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat  

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats 
específics del formigó  

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de 
fer sense xocs ni sotragades.  

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF 
l'aprovació per escrit de l'encofrat.  

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de 
la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos 
sentits.  
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Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que 
l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant 
l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els següents procediments:  

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, 
resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues 
verticals  

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la 
capacitat resistent i rigidesa suficients  

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies 
adients  

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no 
impedeixin la lliure retracció del formigó.  

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-
se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han 
produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el 
procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 
abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o 
quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin 
grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real 
del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó 
al desencofrar, sense l'autorització de la DF.  

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó 
s'han de tallar al ras del parament.  

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o 
lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la 
seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu 
comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre 
l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que 
deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin 
esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un 
segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel 
formigonament:  

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  

- Planor:  
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- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió  

- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel 
formigonament:  

+-------------------------------------------------------------------+  
¦ ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦¦ ¦---------------
--¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ ¦Parcial ¦ Total ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ + 60 mm ¦ ¦ ¦ 
¦Murs ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦ ± 50 mm ¦ 
¦Recalçats ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - ¦± 20 mm ¦ - ¦ 
¦Riostres ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 
¦Basaments ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 
¦Enceps ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 
¦Pilars ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 
¦Bigues ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦ - ¦ 
¦Llindes ¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦ - ¦ 
¦Cèrcols ¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦ - ¦ 
¦Sostres ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 
¦Lloses ¦ - ¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦ ± 30 mm/m ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ + 60 mm ¦ ¦ ¦ 
¦Membranes ¦ - ¦± 30 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 
¦Estreps ¦ - ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
 
MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una 
disminució de la secció dels nervis de l'estructura.  

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els 
cantells dels nervis formigonats.  

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de 
netejar i rectificar.  

FORMIGÓ PRETENSAT:  

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa 
necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als 
ancoratges.  

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en 
ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el 
tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, 
que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.  
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FORMIGÓ VIST:  

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar 
vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. S'han de 
col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o 
qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó 
resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les 
arestes vives. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de 
fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de 
comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la 
solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre 
estructures ja construïdes.  

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves 
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.  

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els 
costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui 
portant de l'estructura.  

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques 
geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, 
no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de 
tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de 
formigonar.  

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el 
desencofrant sigui actiu.  

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les 
temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat 
i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el 
formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i 
sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb 
posterioritat.  
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Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol 
element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, 
assentament o dilatació així com de les articulacions.  

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que 
impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.  

 
ELEMENTS VERTICALS:  

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar 
obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.  

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control 
que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de 
disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i 
es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els 
encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.  

 
ELEMENTS HORITZONTALS:  

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han 
de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i 
carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. 
Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin 
càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el 
terreny cal asegurar que no assentaran.  

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment 
un desapuntalat senzill  

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el 
formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades 
amb anterioritat.  

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb 
lones impermeabilitzades o plàstics.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi 
en contacte amb el formigó.  

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, 
neteja i acondicionament dels elements utilitzats.  

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la 
superfície total d'acord amb els criteris següents:  
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- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen  

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per 
a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del 
forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  

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)  

 

F3Z- ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTACIONS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó 
al fons de les rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.  

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació  

- Situació dels punts de referència dels nivells  

 
- Abocada i estesa del formigó  

 
- Curat del formigó  

 
 
CONDICIONS GENERALS:  

 
La superfície ha de ser plana i anivellada.  

 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de 
ciment.  

 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.  



Projecte de reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials i millora de la zona 
del meandre de sortida al riu Llobregat entre Cornellà i el Prat de Llobregat  
 

 

 
DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 
Pàg. 105 de 183 

 

 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= 
mida màxima del granulat.  

 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.  

 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  

 
- Gruix de la capa: - 30 mm  

 
- Nivell: +20 / - 50 mm  

 
- Planor: ± 16 mm/2 m  

 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de 
col·locar el formigó de neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació 
i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense 
extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de 
neteja.  

 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan 
es preveu que durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior 
a 0°C.  

 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.  

 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
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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:  

 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de 
neteja.  

 
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.  

 
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).  

 
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 es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent 
aprovació de la DF.  

 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 

F7- IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
F7B- GEOTEXTILS I LÀMINES SEPARADORES 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida. 

S'han considerat els materials següents:  

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de 
polietilè, sense teixir, termosoldat  

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats 
mecànicament  
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- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense 
teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament  

- Feltre teixit de fibres de polipropilè  

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació del suport  

- Col·locació de la làmina  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els 
que s'intercala.  

Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de 
coincidir amb el previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.  

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar 
en contacte.  

Les làmines han de cavalcar entre elles.  

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  

Cavalcaments:  

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm  

- Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm  

- Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la 
làmina.  

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o 
materials.  

Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de 
resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva 
col·locació.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els 
criteris següents:  
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- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen  

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i 
cavalcaments.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les 
peces malmeses  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el 
geotèxtil  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments 
en junts longitudinals i transversals  

- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i repàs del suport.  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments 
entre peces  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin 
solucionats els defectes d'execució.  
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  

Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de 
les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del 
geotèxtil.  

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

F7J- JUNTS I SEGELLATS 
F7J1- FORMACIÓ DE JUNTS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formació de junt de dilatació o treball.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in 
situ"  

- Formació de junt de dilatació en peces formigonades "in situ" amb placa 
de poliestirè expandit.  

- Formació de junt de dilatació en paviments de formigó amb passadors de 
barres llises d'acer de 50 cm de llargària i 25 mm de diàmetre, pintats amb 
emulsió bituminosa i col·locats cada 30 cm.  

- Formació de junt de treball en paviments de formigó amb connectors de 
barres corrugades d'acer de 80 cm de llargària i 12 mm de diàmetre, 
col·locats cada 100 cm.  

S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements 
següents:  

- Junts de dilatació intern:  

- Perfil elastomèric d'ànima circular  
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- Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega  

- Placa de poliestirè expandit  

- Junts de dilatació externs:  

- Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada  

- Perfil de PVC amb forma d'U  

- Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol  

- Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC 
d'anima plana  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Junt amb perfil:  

- Col·locació del perfil en l'element per formigonar  

- Execució de les unions entre perfils  

Junt amb placa:  

- Col·locació de la placa en l'element per formigonar  

Formació de junts amb passadors d'acer:  

- Replanteig  

- Col·locació de les barres en el formigó fresc  

- Pintat amb emulsió bituminosa de l'extrem de la barra que queda lliure  

Formació de junts amb connectors d'acer:  

- Replanteig  

- Col·locació de les barres en el formigó fresc  

 
CONDICIONS GENERALS:  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig: ± 10 mm  

- Coincidència eix perfil - eix junt: ± 2 mm  

- Amplària del junt de dilatació: + 3 mm  

JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":  

La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista.  

En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest 
ha de quedar enrasat superficialment amb el formigó per la cara prevista.  
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El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca 
d'aquesta, l'especificada per la DF.  

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la 
placa de poliestirè.  

 
JUNT AMB PERFIL:  

L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt.  

El conjunt del junt acabat ha de ser estanc.  

La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la 
resta del perfil.  

 
JUNT AMB PLACA:  

Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la 
cara prevista.  

 
FORMACIÓ DE JUNT AMB BARRES D'ACER:  

Les barres d'acer han de ser netes, sense òxid no adherit. No han tenir 
pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
JUNT AMB PERFIL:  

Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. 
Les disposicions de lligada i d'encofratge han de permetre que el perfil 
mantingui la seva posició durant el formigonament.  

Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb 
aplicació de l'elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió.  

Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió 
dels extrems que s'han d'unir.  

Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el 
muntatge o el transport, no puguin ser fetes a la fàbrica.  

El formigonat entre elements compresos entre dos junts d'estanqueïtat es 
realitzarà d'un sol cop, sense més junts que els necessaris per 
construcció.  

 
JUNT AMB PLACA:  

No hi ha condicions específiques del procés d'execució.  

FORMACIÓ DE JUNT AMB BARRES D'ACER:  
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La barra d'acer s'ha d'introduir en la meitat de la seva llargària, dins 
del formigó fresc de la llosa. L'altra meitat ha de quedar embeguda en 
l'altra llosa, en el moment del formigonament d'aquesta.  

Les barres han de mantenir la seva posició durant i deprés del 
formigonament.  

En les barres que fan de passadors, l'extrem de la barra que ha d'anar en 
la llosa per formigonar, ha de quedar uniformement recoberta d'emulsió 
bituminosa per tal de garantir el moviment de l'acer dins del formigó.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
FORMACIO DE CAIXETI, JUNT AMB BARRES D'ACER I JUNT AMB PERFIL:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

JUNT AMB PLACA:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

FORMACIÓ DE JUNT AMB BARRES D'ACER:  

*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 JUNT AMB PERFIL: 

- Inspecció de l'encofrat en la zona on es disposi el junt d'estanqueïtat  

- Control del procés de formigonat entre zones amb presència de junts.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL:  

- Verificació de l'estanquitat del junt col·locat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN JUNT AMB PERFIL:  

El control està basat en l'experiència del inspector que supervisi el 
procés.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN JUNT AMB 
PERFIL:  
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No s'autoritzarà el formigonat de l'element si la col·locació dels junts no 
és conforme a les condicions indicades.  

F7J5- SEGELLAT DE JUNTS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents 
composicions, prou elàstics per mantenir l'adherència amb aquests elements 
independentment dels moviments que es produeixin en el seu funcionament 
habitual. 

S'han considerat els elements següents:  

- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 
mm de fondària:  

- Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense 
emprimació prèvia  

- Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment  

- Amb escuma de poliuretà en aerosol  

- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 
10 cm de fondària, amb massilla de components diferents, aplicada amb 
pistola neumàtica prèvia emprimació  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material 
existent, en el seu cas  

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  

- Aplicació del material de segellat  

- Neteja de les vores exteriors del junt  

CONDICIONS GENERALS:  

El segellat ha de tenir la llargària prevista.  

Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la 
superfície uniforme.  

Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.  

La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada 
per la DF. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el 
parament.  

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del 
junt.  

Toleràncies d'execució:  
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- Gruix del segellat: ± 10%  

- Fondària prevista respecte al parament: ± 2 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació:  

+-----------------------------------------------------+  
¦Tipus producte ¦Temperatura ambient¦ 
¦---------------------------------¦-------------------¦ 
¦Massilla de silicona neutra ¦ - 10 a + 35°C ¦ 
¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦ + 10 a + 35°C ¦ 
¦nents o massilla d'óleo-resines ¦ ¦ 
¦Massilla de poliuretà, massilla ¦ 5 a 35°C ¦ 
¦asfàltica o de cautxú asfalt ¦ ¦ 
¦Massilla acrílica o morter ¦ 5 a 40°C ¦ 
¦sintètic resines epoxi ¦ ¦ 
¦Cordó bentonita de sodi ¦ 5 a 52°C ¦ 
+-----------------------------------------------------+  
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).  

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han 
d'assegurar les parts que s'han fet.  

En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el 
segellat, aquesta s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar 
en contacte amb el segellant.  

Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer 
seguint les instruccions del fabricant.  

El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.  

El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  

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 EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

- Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I  

- Inspecció de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant.  

CONTROL D'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
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El control es basa en l'experiència del tècnic que supervisa l'execució.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA 
ASFÀLTICA:  

Els acabats del junt i els procediments d'aplicació han de complir les 
condicions indicades al plec.  

F9- PAVIMENTS 
F93- BASES 

F931- BASES DE TOT-Ú 

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 autoritzada 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.  

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs 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.  

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)  
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- 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 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície 
sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes 
previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir 
abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de 
la DF.  

La 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 humidificar, si es considera necessari.  

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no 
hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen 
els valors següents:  

- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima  

- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i 
contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.  
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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.  

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 escreixos 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:  
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- 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 descàrrega dels camions, retirant el 
que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de 
grandària superior a l'admissible.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre 
la capa.  

- 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, amplada 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 l'establerta en el projecte:  

Comprovació de l'existència de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada 
de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals.  

- Control de la regularitat superficial mitjançant 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.  
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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 límit establert al plec, o quan s'observi que es produeix 
segregació o contaminació del material.  

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. 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 per 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 
geomètric 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 
geomètric i de regularitat superficial.  

F9A- PAVIMENTS GRANULARS 
F9A1- PAVIMENTS DE TERRA 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviment de terra.  

S'han considerat els materials següents:  

- Tot-u  

- Sauló  

- Terra-ciment executada "in situ"  
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- Material seleccionat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En els paviments de tot-u, sauló o material seleccionat:  

- 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  

En els paviments de terra-ciment "in situ":  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  

- Distribució del ciment  

- Mescla del sòl amb el ciment  

- Addició d'aigua  

- Compactació de la mescla  

- Acabat de la superfície  

- Execució de junts  

- Cura de la mescla  

 
CONDICIONS GENERALS:  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el 
que especifiqui la DF.  

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants 
previstes a la DT.  

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).  

Toleràncies d'execució:  

- Planor: ± 10 mm/3 m  

 
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric  

- Nivell de la superfície: ± 20 mm  
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PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":  

S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a 
mínim, el teòric deduït de la secció-tipus dels plànols.  

La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats.  

Índex de plasticitat del sòl per estabilitzar segons les normes NLT-105 i 
NLT-106: < 15 

Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl per estabilitzar segons la 
norma UNE 7-368: < 1%  

Contingut ponderal de sulfats, expressat en SO3, segons la norma NLT-120: < 
0,5%  

Resistència a la compressió al cap de 7 dies: >= 0,9 x 2,5 N/mm2  

Toleràncies d'execució:  

- Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl: ± 0,3%  

- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec: ± 2%  

- Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm  

- Gruix mitjà de la capa: - 10 mm  

- Gruix de la capa en qualsevol punt: - 20 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, d'acord amb les instruccions de 
la DF.  

 
PAVIMENTS DE TOT-U:  

La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat", 
segons la norma NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composició i forma 
d'actuació de l'equip de compactació.  

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no 
hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en 
més del 2% la humitat òptima.  

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i 
contaminacions, en tongades de gruix comprès entre 10 i 30 cm.  

 
PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT:  
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S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 
2°C.  

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la 
maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.  

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació 
o la contaminació.  

 
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:  

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de 
compactació de la precedent.  

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.  

esprés, 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.  

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.  

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat 
anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una 
profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari 
tornant a compactar i allisar.  

PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 
5°C o quan puguin donar-se gelades.  

Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres.  

El sòl per estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia 
mínima del 100% al sedàs UNE 25 mm, i del 80% al sedàs UNE 5 mm. S'entén 
com eficàcia de disgregació la relació entre el tamisatge a l'obra del 
material humit i el tamisatge a laboratori d'aquest mateix material 
dessecat i esmicolat.  

No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials 
d'humitat.  
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Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en 
cas de vent fort.  

El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificació establerta i 
amb la maquinària adequada, aprovada per la DF.  

El ciment estès que s'hagi desplaçat s'ha de substituir abans de la mescla.  

El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es pugui acabar a la 
jornada de treball.  

Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de 
mesclar en aquest punt el ciment amb el sòl, fins que no s'apreciïn 
grumolls de ciment a la mescla.  

L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les 
roderes que deixi l'equip d'humectació.  

Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la 
formació de zones amb excés d'humitat.  

La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un 
color uniforme i l'absència de grumolls de ciment.  

En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a 
la seva compactació i acabat, o a una nova remoguda i mescla.  

En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada 
per la fórmula de treball en més d'un 2% del pes de la mescla.  

La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores 
des de l'aplicació del ciment.  

En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el 
seu espessor.  

El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa 
i avançant cap al punt més alt.  

Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha 
de reduir la humitat de la mescla.  

Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la 
compactació s'acabi abans de les 4 hores següents a la incorporació del 
ciment al sòl. Aquest temps s'ha de reduir a 3 hores si la temperatura és 
superior als 30°C.  

L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del 
piconatge.  

Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta 
de la capa, s'han de compactar amb els mitjans adequats fins assolir una 
densitat igual a la de la resta de la capa.  

La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas.  
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Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb 
motoanivelladora.  

Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui 
vertical, tallant part de la capa acabada.  

S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu 
s'interrompi més de 3 hores.  

Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts 
longitudinals si es produeix una demora superior a 1 hora entre les 
operacions a franges contigües.  

El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està 
dins del termini màxim fixat per a la posada a l'obra. Si s'ha rebassat 
aquest termini, s'ha de reconstruir totalment la zona afectada, d'acord amb 
les instruccions de la DF.  

La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents 
a la seva terminació. S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h 
del final de les operacions d'acabat.  

S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al 
seu acabat, i de vehicles pesats durant 7 dies, a no ser que la DF ho 
autoritzi expressament i establint prèviament una protecció del reg de cura 
per mitjà d'una capa de sorra o terra amb dotació no superior als 6 l/m2 , 
que s'ha de retirar completament mitjançant escombrat abans d'executar 
qualsevol unitat d'obra per sobre de la capa tractada.  

Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la 
capa estabilitzada s'ha de protegir adequadament contra les mateixes, 
segons les instruccions de la DF.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:  

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 escreixos laterals ni els necessaris per a compensar 
la minva de gruixos de capes subjacents.  

 
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":  

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors 
a les tolerables.  

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.  

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que 
s'afegeixi per a donar obertura al trànsit.  
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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.  

 
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) 

F9G- PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
F9G1- PAVIMENTS DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS 

 

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:  
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La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense 
segregacions.  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Les lloses no han de tenir esquerdes.  

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, 
en el seu defecte, els indicats per la DF.  

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de 
condicions.  

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han 
de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF.  

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la 
DT.  

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el 
que especifiqui la DF.  

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-
335): 0,60 - 0,90 mm.  

 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb 
l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 10 mm  

- Planor:  

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m  

- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m  

- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de 
l'annex 11 de la norma EHE-08.  

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:  

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els 
valors de la taula 550.3 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.  

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390):  

- Formigó HF-3,5: >= 3,5 MPa  

- Formigó HF-4,0: >= 4,0 MPa  
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- Formigó HF-4,5: >= 4,5 MPa  

Toleràncies d'execució:  

- Desviacions en planta: ± 30 mm  

- Cota de la superfície acabada: - 10 mm, + 0 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS:  

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents 
la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible 
formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries 
per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es 
produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície 
sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes 
previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir 
abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de 
la DF.  

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les 
precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons 
les indicacions de la DF.  

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar 
constantment la temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment 
els 30°C.  

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, 
velocitat de formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.  

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova 
hagi estat aprovat per la DF.  

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que 
pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la 
textura superficial del formigó fresc.  

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La 
DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen 
ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal 
d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt 
favorables.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una 
temperatura >= 5°C.  
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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.  

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.  
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S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies 
següents al formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució 
de junts i la comprovació de la regularitat superficial.  

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 
80% de la resistència exigida a 28 dies.  

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de 
l'acabat del paviment.  

 
PAVIMENT PER A CARRETERES:  

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de 
circulació, s'han de formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.  

Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses 
exteriors de la calçada amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó 
fresc.  

 
ESTESA AMB ESTENEDORA:  

El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els 
dispositius adequats acoblats a les mateixes.  

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre 
paviments acabats, i han de deixar de funcionar a l'instant que aquestes 
s'aturin.  

La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser 
suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.  
L'espaiament 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.  
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ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un 
termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment 
col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent 
a 3 h de formigonament.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus 
senyalades a la DT 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, 
sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat.  

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors 
a les tolerables.  

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.  

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els 
de dilatació.  

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de 
preparació de la superfície existent.  

 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que 
sigui necessari.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)  

*Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  

 
PAVIMENT PER A CARRETERES:  

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 
6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
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FD- SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5- DRENATGES 

FD5A- RASES PER A DRENATGES DE TERRENYS 
 

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  

- 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:  
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- 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 mínima, 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.  

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva 
obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els 
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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 
(mínim 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 geotèxtil 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 intempèrie.  

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 el 
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.  
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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 l'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.  

 
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.  
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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 més, 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. 

 

FR- JARDINERIA 
FR2- ACONDICIONAMENT FÍSIC DEL TERRENY 

FR22-SUBSOLAMENT I DESPEDREGAMENT 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions necessàries per al tractament físic del sòl.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Subsolament  

- Espedregament  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En el subsolament:  

- Tractament mecànic del subsòl  

- Protecció del terreny tractat  

En l'espedregament amb tremuja, rampí o forquilla:  

- Extracció de les pedres del sòl  

- Evacuació de les pedres  

- Transport de les pedres  

- Protecció del terreny tractat  
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En l'espedregament amb triturador:  

- Trituració de les pedres del sòl  

- Protecció del terreny tractat  

 
CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar tractada el 100% de la superfície indicada a la DT a la fondària 
determinada a la mateixa.  

 
SUBSOLAMENT:  

No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de 
grandària superior a 15 cm.  

El tractament mecànic del subsòl natural s'ha de fer almenys una setmana 
abans de la plantació, per tal de facilitar que la terra absorbeixi la 
humitat, els adobs i s'airegi la capa del subsòl de la terra. És 
aconsellable de fer-ho, l'any abans, a la tardor.  

Aquesta capa de terreny ha de quedar sense pedres de mida gran, en funció 
de l'ús previst.  

Toleràncies d'execució:  

- Fondària: ± 10%  

ESPEDREGAMENT:  

L'espedregat del sòl s'ha de fer abans de tot condicionament d'aquest.  

Quan l'espedregament es realitzi amb tremuja rampí o forquilla, la capa de 
terreny ha de quedar sense pedres de mida >= 5 cm.  

Quan l'espedregament es realitzi amb triturador la capa de terreny ha de 
quedar sense pedres de mida >= 2 cm.  

Toleràncies d'execució:  

- Fondària: ± 20 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions 
soterrades (aigua, gas, electricitat, etc.).  

S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny tractat.  

En cas d'imprevistos (olors de gas, pas de conduccions, restes de 
construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i avisar la DF.  

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

FR22-ACABAT DEL TERRENY 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions per a l'acabat del terreny.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Anivellament i repassada del terreny  

- Rasclada  

- Compactació  

S'han considerat els mitjans següents:  

- Mitjans manuals  

- Motocultor  

- Corró manual  

- Minicarregadora  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En l'anivellament i repassada del terreny:  

- Comprovació i preparació de la superfície existent  

- Anivellament i repassada definitius del terreny  

En la rasclada:  

- Comprovació i preparació de la superfície existent  

- Rasclada del terreny  

En la compactació:  

- Comprovació i preparació de la superfície existent  

- Compactació superficial del terreny  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les 
aigües superficials. No han de restar bosses còncaves.  
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La rasclada s'ha de fer a tota la superfície, i amb les característiques 
indicades a la DT.  

Quan es realitzi una compactació, el terreny ha de restar pla i amb la capa 
superficial compactada.  

 
ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY:  

Manipulació de les terres existents per tal de donar-lis la configuració i 
acabat superficial indicats a la DT.  

No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandària 
superior a 1,5 cm si l'acabat és per gespa i 3 cm per altres acabats.  

 
MITJANS MANUALS:  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 10 mm  

- Planor: ± 5 mm/2 m  

- Pendent mínim: ± 1%  

 
MITJANS MECÀNICS:  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 20 mm  

- Planor: ± 10 mm/2 m  

- Pendent mínim: ± 1%  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS:  

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.  

Per a realitzar l'anivellament i la repassada del terreny, prèviament han 
d'estar fets els treballs d'anivellament general i acondicionament del 
terreny per aconseguir les cotes fixades a la DT.  

La rasclada del terreny s'ha de realitzar preferentment a final de l'estiu 
i abans de realitzar qualsevol tractament superficial o d'adobat.  

 
COMPACTACIÓ:  

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets 
consecutius sigui <= 1 mm.  
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Si al fer les primeres passades es produeixen defectes d'anivellament, 
s'han de corregir abans de continuar.  

El nombre de passades ha de ser el que determini la DF.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

FR4-SUBMINISTRAMENT D’ARBRES I DE PLANTES 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de 
plantació.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Arbres planifolis  

- Coníferes i resinoses  

- Palmeres i palmiformes  

- Arbusts  

- Plantes de petit port  

S'han considerat les formes de subministrament següents:  

- En contenidor  

- Amb pa de terra  

- Amb l'arrel nua  

- En safates L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt 
de plantació definitiu en bones condicions  

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació 
definitiu  

 
CONDICIONS GENERALS:  
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L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i 
la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de 
presentació.  

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, 
varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i 
verificació continuats de les existències.  

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra 
i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació 
controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part 
radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha 
d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent 
fort i el sol directe.  

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la 
DF.  

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la 
part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta 
de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  

*NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.  

Suministro del material vegetal. Calidad general del material vegetal.  

 
ARBRES DE FULLA CADUCA:  

*NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.  

Suministro del material vegetal. Árboles de hoja caduca.  

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  

*NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.  

Suministro del material vegetal. Árboles de hoja perenne.  
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ARBUSTS:  

*NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.  

Suministro del material vegetal. Arbustos.  

ENFILADISSES:  

*NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.  

Suministro del material vegetal. Trepadoras.  

CONÍFERES I RESINOSES:  

*NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.  

Suministro del material vegetal. Coníferas y resinosas.  

PALMERES:  

*NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.  

Suministro del material vegetal. Palmeras.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

FR6-PLANTACIONS I TRANSPLANTAMENT D’ARBRES I PLANTES 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Plantació d'espècies vegetals.  

S'han considerat les espècies següents:  

- Arbres planifolis  

- Coníferes  
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- Palmàcies  

- Arbusts i arbres de petit format  

- Plantes enfiladisses  

- Plantes de petit port  

S'han considerat les formes de subministrament següents:  

- Arbre:  

- Amb l'arrel nua  

- Amb pa de terra  

- En contenidor  

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa  

- En contenidor  

- Plantes de petit port:  

- En alvèol forestal  

- En test  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Arbre, arbust o planta enfiladissa:  

- Comprovació i preparació del terreny de plantació  

- Replanteig del clot o rasa de plantació  

- Extracció de les terres  

- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar  

- Plantació de l'espècie vegetal  

- Reblert del clot de plantació  

- Primer reg  

- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas  

- Plantes de petit port:  

- Comprovació i preparació de la superfície a plantar  

- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar  

- Plantació de l'espècie vegetal  

- Primer reg  

ARBRES I ARBUSTS:  
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L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.  

Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  

Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.  

Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte 
del seu nivell original, per afavorir l'arrelament.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm  

PLANTES:  

Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació 
indicades a la DT.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS:  

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  

La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat 
fisiològica de l'espècie vegetal.  

No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: 

temps de glaçades, pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures 
elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat.  

Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el 
sòl quedi a capacitat de camp.  

L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament 
de les terres ni pèrdua de sòl.  

 
ARBRES I ARBUSTS:  

Fondària mínima de sòl treballat:  

- Arbres: 90 cm  

- Arbusts: 60 cm  

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):  

- Arbres: 60 cm  

- Arbusts: 40 cm  

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver 
fet amb la major antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.  
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Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder 
acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer i el seu 
desenvolupament futur.  

Dimensions mínimes del clot de plantació:  

- Arbres:  

- Amplària: 2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra  

- Fondària: fondària del sistema radical o pa de terra  

- Arbusts:  

- Amplària: diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm  

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del 
pas de persones i vehicles.  

El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys 
de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals.  

No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  

No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.  

Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de 
dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat.  

 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  

S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.  

La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició 
natural, sense que es dobleguin, especialment quan hi ha una arrel 
principal ben definida.  

 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  

La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer 
malbé l'estructura interna del mateix.  

Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de 
plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb 
cura, retirant tots aquests materials.  

La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat 
i en una posició estable.  

 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  

S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la 
plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir 
dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.  
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PLANTES:  

Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació 
suficient per facilitar l'aireig del sòl.  

Fondària mínima de sòl treballat: 35 cm  

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil: 10-15 cm  

Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a 
mínim, les mateixes dimensions d'aquest.  

No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.  

La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del 
diàmetre més gran.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  

*NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.  

Implantación del material vegetal. Trabajos de plantación.  

ARBRES:  

*NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.  

Implantación del material vegetal. Técnicas de plantación de árboles.  

 

FR7- IMPLANTACIÓ DE GESPA 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Implantació de gespa per diferents procediments.  

S'han considerat els procediments següents:  

- Sembra directa  

- Hidrosembra  

- Implantació de gespa en pa d'herba  

- Implantació de gespa per rizosembra  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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Sembra directa:  

- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar  

- Sembra de les llavors  

- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas  

- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa 
mitjançant corronat, en el seu cas  

- Primera sega, en el seu cas  

- Protecció de la superfície sembrada  

Hidrosembra:  

- Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar  

- Barreja de les llavors, l'aigua, l'encoixinament, l'adob, el bioactivador 
i l'estabilitzador a la hidrosembradora  

- Projecció de la barreja al terreny  

- Protecció de la superfície sembrada  

Hidrocobertura:  

- Barreja de l'aigua, l'encoixinament i l'estabilitzador a la 
hidrosembradora  

- Projecció de la barreja al terreny  

- Protecció de la superfície sembrada  

Implantació de gespa en pa d'herba:  

- Comprovació i preparació del llit de sembra  

- Estesa dels pans d'herba  

- Protecció de la superfície coberta  

 
Implantació de gespa per rizosembra: 

- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar  

- Sembra o estesa dels fragments de planta  

- Protecció de la superfície sembrada  

CONDICIONS GENERALS:  

La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de 
quedar distribuïts amb la màxima regularitat i uniformitat.  

La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.  
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Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de 
compactació.  

 
SEMBRA DIRECTA:  

La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2.  

Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència 
de gra fi.  

 
HIDROSEMBRA:  

Projecció a pressió sobre el terreny d'una barreja d'aigua, llavors, 
fixador, fertilitzant i encoixinament. Pot incloure coadjuvants biològics i 
additius.  

La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb 
una quantitat recomanada de 2 a 5 llavors/cm2.  

L'acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir 
l'adherència dels materials projectats.  

 
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:  

Els pans d'herba han de recolzar correctament sobre la superfície del sòl. 
Les juntes han de quedar ben ajustades.  

Abans de la implantació dels pans d'herba, la superfície a implantar ha de 
tenir la consistència de gra fi.  

 
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:  

Si la implantació és en fileres o en forats, la quantitat de fragments de 
planta per hectàrea ha de ser de l'ordre de 4 a 13 m3.  

Si la implantació és a eixams, la quantitat de fragments de planta per 
hectàrea ha de ser de l'ordre de 20 a 40 m3.  

Abans de la implantació dels fragments de planta, la superfície a implantar 
ha de tenir la consistència de gra fi.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament 
molls, ni en condicions meteorològiques molt desfavorables. En especial 
s'han d'evitar els dies ventosos i els dies amb temperatures elevades.  

Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la 
vegetació espontània i les llavors de males herbes.  
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S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 
20 cm superiors del sòl.  

Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com 
els materials de difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm.  

En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de 
preveure les proteccions en matèries de seguretat i salut necessàries per 
desenvolupar aquests treballs amb seguretat i reduir al màxim els riscs.  

 
SEMBRA DIRECTA:  

La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan 
la temperatura del sòl sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment 
humit.  

Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia.  

En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors 
a la part alta del talús i a les voreres.  

Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material 
de cobertura una o dues vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap 
cas superior a 1 cm.  

Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar 
la primera sega.  

No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la 
gespa.  

Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa.  
 

HIDROSEMBRA:  

A les zones de clima mediterrani s'ha de dur a terme a la fi de l'estiu-
tardor o la fi de l'hivern-primavera i a les zones de clima subalpí a la fi 
de l'estiu.  

Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins 
al moment en que s'inicia l'operació de sembra no han de transcòrrer més de 
20 minuts.  

No s'ha de començar l'execució de la hidrosembra fins que no s'hagi 
aconseguit una barreja homogènia de tots els seus components.  

S'ha d'executar des de la base del talús, de baix a dalt.  

L'expulsió de la barreja s'ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag.  

En cas que la quantitat d'encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o 
més, la hidrosembra s'ha de fer en dues fases.  

La barreja s'ha d'hidrosembrar uniformement a tota la zona d'implantació.  
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IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:  

Es pot realitzar durant quasi tot l'any, de març a desembre, preferentment 
a la primavera i a la tardor.  

Cal evitar realitzar-la a l'estiu, en cas contrari s'han d'extremar les 
mesures de protecció en el transport, la implantació, el manteniment i en 
el reg.  

Abans de col·locar-los cal humitejar o regar lleugerament els pans d'herba, 
per a que les arrels no s'assequin i trobin immediatament humitat.  

La distribució de les peces s'ha de fer a trencajunt. El pans d'herba s'han 
d'estendre al nivell previst sobre el llit de sembra evitant el posterior 
trepig.  

S'ha d'assegurar un bon contacte amb el sòl i evitar la presència de bosses 
d'aire. En cas d'irregularitats del terreny, s'han de corregir aportant 
sorra rentada a sota del pa d'herba, o bé allisant la superfície del llit 
de sembra.  

Al final de l'operació d'estesa dels pans d'herba s'ha de regar.  

En talussos els pans d'herba s'han d'estendre horitzontalment o 
diagonalment a la línia de màxima pendent del talús i s'han de fixar al sòl 
mitjançant claus d'uns 20-30 cm de llargària.  

 
IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:  

S'ha d'implantar a la primavera i preferentment al inici de l'estiu.  

Cal regar immediatament desprès de fer la implantació per evitar-ne la 
dessecació.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:  

*NTJ 08G:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. 

Implantación del material vegetal. Siembra e implantación de céspedes y 
praderas.  

 
HIDROSEMBRA:  
*NTJ 08H:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.  
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Implantación del material vegetal. Hidrosiembras.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'executar l'hidrosembra.  

- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i 
intensitat del reg.  

- Durant l'execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries 
cada 10.000 m2, es determinarà el contingut de llavors, mulch i 
fertilitzant un cop executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la 
matèria seca (a 105º C).  

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS 
PER HIDROSEMBRES:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

G- PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2- DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G21- DEMOLICIONS I ENDERROCS 
G214- ENDERROCS D'ESTRUCTURES 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual 
i mecànica sobre camió. 
S'han considerat els materials següents: 
 - Maçoneria  
- Obra ceràmica  
- Formigó en massa 
- Formigó armat  
 
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:  
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.  
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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 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la 
seva construcció. 
  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la 
demolició es faci pràcticament al mateix nivell. 
  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), 
s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, 
sense afectar la seva estabilitat. 
  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements 
estructurals que li transmetin càrregues.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, 
gas, electricitat, etc.). 
  
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. 
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. 
  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o 
perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. 
 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin 
de demolir i carregar. 
  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si 
aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
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En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill 
d'inestabilitat. Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal 
apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 
l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre 
les obres i avisar a la DF. 
  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin 
pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
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 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils 
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar 
l'enderroc, aprovats 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 

 
G22- MOVIMENT DE TERRES 

G221- EXCAVACIONS EN DESMUNT 

1.- DEFINICIÓ 

L’excavació a cel obert o desmunt consisteix en les operacions necessàries, 
per excavar, remoure, evacuar i anivellar els materials de la zona compresa 
entre el terreny natural, després d’haver realitzat l’esbrossada i 
excavació de la terra vegetal, si s’escau, i el limitat pel volum ocupat 
per l’obra segons els plànols, sempre que no siguin considerades com 
excavacions de pous o rases. 
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S’inclou en aquesta unitat l’ampliació de trinxeres i/o la millora dels 
talussos en els desmunts, basses, estacions de bombament, trencament de 
càrrega 

2.- EXECUCIÓ 

No es podrà realitzar cap tipus d’excavació fins que no s’hagin pres les 
referències topogràfiques precises per tal de confeccionar els perfils del 
terreny original. 

Les excavacions s'executaran de forma que la superfície acabada sigui 
anàloga a la considerada als plànols. Les superfícies vistes, com talussos, 
cunetes, etc., hauran de tenir una forma sensiblement plana, refinant-se 
quantes vegades siguin necessàries fins aconseguir-ho. 

Mentre es realitzin les diverses etapes de construcció, i fins el reblert 
definitiu de les excavacions, les obres es mantindran en perfectes 
condicions de drenatge, realitzant el sistema d’evacuació d’aigua més 
convenient a judici del Director d’Obra (rases drenants, well-points, etc.) 
i utilitzant els medis auxiliars necessaris (grups electrògens, bombes. 
mànegues flexibles, etc.) a fi que la presència d’aigua no perjudiqui les 
unitats d’obra a realitzar. 

Quan el nivell freàtic es trobi per sobre de la línia d'excavació, es 
tindrà especial cura tant en 
l’elecció i en la intensitat dels sistemes d’evacuació d’aigua així com en 
els medis auxiliars necessaris. Per tal que les despeses originades per 
aquest esgotament no suposin un increment excessiu pel Contractista, és 
convenient l’optimització de l’execució de l’obra, emprant el mínim temps 
possible entre la realització de les excavacions i el reblert final de les 
mateixes. 

Durant l'execució de desmunts es preveurà la sortida d'aigües pluvials 
perquè no s’emmagatzemin en la zona excavada. 

Els materials sobrants de l'excavació es transportaran a l’abocador o al 
lloc de la seva utilització posterior. Aquest transport a abocador haurà de 
ser immediat en el cas de fangs, roca i terres no aprovades expressament 
pel Director d’Obra, ja que únicament es permetrà l’aplec a obra dels sòls 
que puguin ser utilitzables per a rebliments posteriors. No respectar 
aquesta condició pot comportar la paralització de les obres fins que no 
s’efectuï el transport a l’abocador de les restes aplegades sense 
autorització. 

En cap cas es procedirà al refinament de la superfície que ha de rebre el 
revestiment. Si es formigona contra el terreny, aquesta operació es durà a 
terme passades 24 hores després del refinament. Si això no és possible 
l'excavació prèvia haurà de deixar un marge de 0,20 a 0,30 m de gruix de 
material a excavar durant el refinament final. En qualsevol cas, durant el 
període posterior al refinament de la caixa es prendran les mesures 
necessàries per tal de mantenir la superfície de la caixa amb un grau 
d'humitat adient. 
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Tots els sanejaments hauran de estar documentats pel Contractista al 
Director d’Obra, que els contrastarà, verificarà i aprovarà expressament si 
així s’escau.  

El Contractista té l’obligació d’excavar i retirar a lloc d’aplec o 
abocador tots els productes derivats de despreniments, ruptures, etc.  

En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no 
disminuir la resistència del terreny no excavat. En especial s’hauran 
d’adoptar les precaucions necessàries per evitar els següents fenòmens: 
inestabilitat de talussos en roca degut a voladures inadequades, 
esllavissades produïdes pel descalçament del peu de l’excavació, erosions 
locals i entollaments deguts a un drenatge defectuós de l’obra. 

No es rebutjarà cap material excavat si a judici del Director d’Obra pot 
emprar-se en altres unitats d’obra. 

3.- AMIDAMENT I ABONAMENT 

Les excavacions a cel obert s’amidaran per metres cúbics (m3) de material 
excavat, mesurat per diferència entre els perfils teòrics del terreny 
original i els perfils teòrics de les excavacions. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els 
quadres de preus. Els perfils teòrics del terreny original seran els 
continguts en el document Plànols d’aquest projecte. Qualsevol 
discrepància, en planta o en alçat, que es detecti en els perfils inclosos 
en aquest document haurà de comunicar-se per escrit al Director d’Obra amb 
la justificació corresponent pel seu contrast i modificació. 

En cas que a judici del Director d’Obra o bé del Contractista, s’hagin 
d’aixecar nous perfils del terreny original per existir discrepàncies entre 
els que hi figuren en el Plànols i la realitat, es realitzarà una neteja o 
esbrossament previ, que inclourà el piconat de la vegetació, de l’herba, la 
tala d’arbres, etc., sense realitzar cap tipus d’excavació per tal de 
desenvolupar correctament les tasques topogràfiques. Si aquesta es 
realitzés per qualsevol motiu, el Director d’Obra aturarà els treballs, 
aplicant les penalitzacions fixades en el contracte en cas d’obra 
defectuosa, fixant al seu criteri el terreny original, que serà acceptat 
pel Contractista sense dret a cap tipus de reclamació. 

L’acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies 
entre el Director d’Obra i el Contractista siguin inferiors a un cinc per 
cent (5%), prenent-se com a vàlids els perfils aportats pel Director 
d’Obra. En cas que aquest acord no s’hagi pogut establir, els perfils del 
terreny original seran els que determini el Director d’Obra amb la 
justificació corresponent, finalitzant-se les operacions de neteja i 
esbrossada en les condicions assenyalades en aquest Plec. 

La neteja, esbrossada i excavació de la terra vegetal no comportarà cap 
modificació dels perfils teòrics del terreny original. En els perfils 
teòrics del terreny original no es descomptarà l’excavació realitzada en 
les operacions de neteja, esbrossada i retirada de terra vegetal, fixada en 
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un mínim de 30 cm. Així mateix, el reblert corresponent a l’excavació de 
l’esbrossada no es comptabilitzarà sota cap concepte. 

En el cas que no s’abonin per separat la neteja, esbrossada i excavació de 
la terra vegetal, s’entendrà que aquesta unitat d’obra s’inclou en les 
excavacions, havent-se de realitzar tal i com s’especifica en aquest Plec. 

En les zones en què a més de realitzar la neteja, esbrossada i extracció de 
la terra vegetal, s’hagin de realitzar també sanejaments, el Contractista 
els documentarà i contrastarà amb el Director d’Obra qui haurà d’aprovar-
los expressament per tal d’executar-los. En cas de no fer-ho així, tots els 
increments que se’n puguin derivar aniran a càrrec del Contractista. No es 
consideraran com a sanejaments les excavacions inferiors a 30 cm, i en cas 
de ser-ho les que, a judici del Director d’Obra, es realitzin en terra 
vegetal o conreable. 

El Contractista excavarà i retirarà, sense modificació de preu, tots els 
productes derivats de despreniments, ruptures, etc. Aquests s’abonaran, 
perfil a perfil, quan suposin un increment de més d’un deu per cent (10%) 
respecte a la superfície teòrica excavada. 

En el preu de l'excavació es comprèn l'excavació en qualsevol tipus de 
terreny, transport i la retirada de productes a l'abocador o lloc 
d'utilització, l'allisada de superfícies, estrebaments, esgotaments, atalls 
i desguassos, el sanejament de zones rocoses afectades per les excavacions, 
i drets, cànon i manteniment dels abocadors, i la reconstrucció i reposició 
d’espones, feixes, fites i bancals al seu estat original i formació de 
pistes i camins necessaris per a la maquinària. Aquestes operacions només 
seran d’abonament si així s’especifica explícitament en el Plec i es 
defineixen i valoren en els documents corresponents. 

En el preu de l’excavació s’inclouen qualsevol mitjans que s’utilitzin per 
la seva execució, ja siguin manuals, mecànics o explosius.  

En el preu de l’excavació s’inclouen les possibles excavacions i/o 
rebliments previs i/o posteriors en una o varies fases constructives que, 
degut a les dimensions de les excavacions i/o a la falta de maniobrabilitat 
de la maquinària per qüestions relatives a l’espai, hauran de ser 
realitzades per deixar l'obra segons els plànols, no derivant-se increments 
econòmics per aquests conceptes. El mateix criteri s’aplicarà en el cas de 
què la maquinaria hagi de treballar des de qualsevol punt amb limitades 
condicions de visibilitat. 

En el preu de l’excavació s’inclouen també els drenatges, esgotaments i 
altres operacions necessàries per l’evacuació d’aigua, que s’estendran fins 
al moment que aquests deixin de ser necessaris, ja sigui per haver 
completat la totalitat de les unitats d’obra, per exemple solera, 
revestiment i reompliment, o per deixar de ser necessari degut a qualsevol 
altre circumstància, sense que el contractista tingui dret a cap cobrament 
addicional pel temps total que les bombes, en número i potència necessaris, 
hagin estat en servei.  
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S'entenen també inclosos els medis auxiliars tals com mànigues flexibles, 
grups electrògens, combustible, etc., necessaris per la correcta execució 
de la unitat. 

Els excessos d'excavació, en relació a les dimensions indicades en els 
Plànols, que no fossin ordenats per l'Enginyer Director, no es consideren 
abonables i en cada cas s'hauran de reomplir en la forma que hom indiqui 
sense que l'esmentat rebliment sigui d'abonament. 

La reposició de marges i bancals es realitzarà de forma que el terreny 
presenti característiques i dimensions similars als originals, de manera 
que si el bancal original estava format per murets de pedra, una vegada 
acabada l’obra s’hauran de reposar aquests murets amb característiques 
constructives semblants als existents. La reposició d’aquests murs i marges 
es consideren inclosos en el preu unitari d’excavació, així com els 
materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva reconstrucció. 

 
G222- EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS 

1.- DEFINICIÓ 

L’excavació en pous i rases consisteix en les operacions necessàries, per 
excavar, remoure, evacuar i anivellar els materials de la zona compresa 
entre el terreny i el volum limitat per l’obra, segons els plànols, sempre 
que no siguin considerades com excavacions a cel obert. 

En cas de què es presenti qualsevol dubte en referència a la classificació 
d’un tipus o altre d’excavació, el Director d’Obra decidirà la tipologia de 
la mateixa. 

No s’entendrà com a excavació en rasa l’excavació amb un ample que permeti 
el treball de maquinària pesant en el seu interior, considerant-se una 
amplada límit de 3,5 m a partir de la qual es considerarà com a excavació a 
cel obert. 

2.- EXECUCIÓ 

No es podrà realitzar cap tipus d’excavació fins que no s’hagin pres les 
referències topogràfiques precises per tal de confeccionar els perfils del 
terreny original. 

Les excavacions s'executaran de forma que la superfície acabada sigui 
anàloga a la considerada als plànols. 

Prèviament a la realització de l’excavació, es realitzarà la identificació 
dels serveis existents mitjançant cates i/o prospecció mitjançant Georadar, 
d’acord amb el criteri del Director d’Obra. 

Fins que finalitzi el reblert definitiu de les excavacions, les obres es 
mantindran en perfectes condicions de drenatge, realitzant el sistema 
d’evacuació d’aigua més convenient a judici del Director d’Obra (rases 
drenants, well-points, etc.) i utilitzant els medis auxiliars necessaris 
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(grups electrògens, bombes. mànegues flexibles, etc.) per tal que la 
presència d’aigua no perjudiqui les unitats d’obra a realitzar. 

Quan el nivell freàtic es trobi per sobre de la línia d'excavació, es 
tindrà especial cura tant en l’elecció i en la intensitat dels sistemes 
d’evacuació d’aigua així com en els medis auxiliars necessaris. Per tal que 
les despeses originades per aquest esgotament no suposin un increment 
excessiu pel Contractista, és convenient l’optimització de l’execució de 
l’obra, emprant el mínim temps possible entre la realització de les 
excavacions i el reblert final de les mateixes. 

Durant l'execució de les rases es preveurà la sortida d'aigües pluvials 
perquè no s’emmagatzemin a la zona excavada. 

Els materials sobrants de l'excavació es transportaran a l’abocador o al 
lloc de la seva utilització posterior. Aquest transport a abocador haurà de 
ser immediat en el cas de fangs, roca i terres que no es puguin emprar en 
el reblert de les excavacions, ja que únicament es permetrà l'aplec a obra 
dels sòls que puguin ser utilitzables pels rebliments posteriors. No 
respectar aquesta condició pot comportar la paralització de les obres fins 
al transport a abocador de les restes aplegades sense autorització. 

Tots els sanejaments hauran de estar documentats pel Contractista al 
Director d’Obra, que els contrastarà, verificarà i aprovarà expressament si 
s’escau. 

El Contractista té l’obligació d’excavar i retirar a lloc d’aplec o 
abocador tots els productes derivats de despreniments, ruptures, etc. 

En general, el Contractista prendrà les mesures adients encaminades a no 
disminuir la resistència del terreny no excavat. En especial s’hauran 
d’adoptar les mesures necessàries per evitar els següents fenòmens: 
inestabilitat de talussos en roca degut a voladures inadequades, 
esllavissades produïdes pel descalçament del peu de l’excavació, erosions 
locals i entollaments deguts a un drenatge defectuós de l’obra. No es 
rebutjarà cap material excavat si a judici del Director d’Obra pot emprar-
se en altres unitats d’obra. 

3.- AMIDAMENT I ABONAMENT 

Les excavacions en pous i rases s’amidaran per metres cúbics (m3) de 
material excavat, mesurat per diferència entre els perfils teòrics del 
terreny original i els perfils teòrics de les excavacions. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els 
quadres de preus. 

Els perfils teòrics del terreny original seran els continguts en el 
document Plànols d’aquest projecte. Qualsevol discrepància, en planta o en 
alçat, que es detecti en els perfils inclosos en aquest document haurà de 
comunicar-se per escrit al Director d’Obra amb la justificació corresponent 
pel seu contrast i modificació. 
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En cas que a judici del Director d’Obra o bé del Contractista, s’hagin 
d’aixecar nous perfils del terreny original per existir discrepàncies entre 
els que hi figuren en el Plànols i la realitat, es realitzarà una neteja o 
esbrossament previ, que inclourà el piconat de la vegetació, de l’herba, la 
tala d’arbres, etc., sense realitzar cap tipus d’excavació per tal de 
desenvolupar correctament les tasques topogràfiques. Si aquesta es 
realitzés per qualsevol motiu, el Director d’Obra aturarà els treballs, 
aplicant les penalitzacions indicades en el contracte en cas d’obra 
defectuosa, fixant al seu criteri el terreny original, que serà acceptat 
pel Contractista sense dret a cap tipus de reclamació. 

L’acord en els perfils quedarà automàticament fixat quan les discrepàncies 
entre el Director d’Obra i el Contractista siguin inferiors a un cinc per 
cent (5%), prenent-se com a vàlids els perfils aportats pel Director 
d’Obra. En cas que aquest acord no s’hagi pogut establir, els perfils del 
terreny original seran els que determini el Director d’Obra amb la 
justificació corresponent, finalitzant-se les operacions de neteja i 
esbrossada en les condicions assenyalades en aquest Plec. 

En el cas de què no s’abonin per separat la neteja, l’esbrossada i 
l’excavació de la terra vegetal, s’entendrà que aquesta unitat d’obra 
s’inclou en les excavacions, havent-se de realitzar tal i com s’especifica 
en aquest Plec. 

En les zones en què a més de realitzar la neteja, l’esbrossada i 
l’extracció de la terra vegetal, s’hagin de realitzar també sanejaments, el 
Contractista els documentarà i contrastarà amb el Director d’Obra qui haurà 
d’aprovar-los expressament per tal d’executar los. En cas de no fer-ho 
així, tots els increments que se’n puguin derivar aniran a càrrec del 
Contractista. No es consideraran com a sanejaments les excavacions 
inferiors a 30 cm, i en cas de ser-ho, les que a judici del Director d’Obra 
es realitzin en terra vegetal o conreable. 

El Contractista excavarà i retirarà, sense modificació de preu, tots els 
productes derivats de despreniments, ruptures, etc. Aquests només 
s’abonaran, perfil a perfil, quan suposin un increment de més d’un deu per 
cent (10%) respecte a la superfície teòrica excavada, i no s’hagin produït 
per negligència del Contractista.  

En el preu de l'excavació es comprèn l'excavació en qualsevol tipus de 
terreny, el transport i la retirada de productes a l'abocador o lloc 
d'utilització, l'allisada de superfícies, estrebaments, esgotaments, atalls 
i desguassos, el sanejament de zones rocoses afectades per les excavacions, 
drets, cànon i manteniment dels abocadors, la reconstrucció i reposició 
d’espones, reposició de feixes, fites i bancals al seu estat original i la 
formació de pistes i camins necessaris. Aquestes operacions només seran 
d’abonament si així s’especifica explícitament en el Plec i es defineixen i 
valoren en els documents corresponents. 

En el preu de l’excavació s’inclouen qualsevol mitjans que s’utilitzin per 
la seva execució, ja siguin manuals, mecànics o explosius. 
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Les despeses originades de la localització dels serveis, ja sigui 
mitjançant cates o prospecció amb Georadar, es troben incloses en el preu 
unitari d’excavació, i per tant no són objecte d’abonament. 

En el preu de l’excavació de rases i pous també s’inclouen les possibles 
excavacions i/o rebliments previs i/o posteriors en una o varies fases 
constructives que, degut a les dimensions de les excavacions i/o a la falta 
de maniobrabilitat de la maquinària per qüestions relatives a l’espai, 
hauran de ser realitzades per deixar l'obra segons els plànols. 

En el preu de l’excavació s’inclouen també els drenatges, esgotaments i 
altres operacions necessàries per l’evacuació d’aigua, que s’estendran fins 
al moment que aquests deixin de ser necessaris, ja sigui per haver 
completat la totalitat de les unitats fins el reblert o per deixar de ser 
necessari per qualsevol altra circumstància, sense que el contractista 
tingui dret a cap cobrament addicional pel temps total que les bombes, en 
número i potència necessaris, hagin estat en servei. S'entenen també 
inclosos els medis auxiliars com ara mànegues flexibles, grups electrògens, 
combustible, etc., necessaris per la correcta execució de la unitat. 

Aquestes operacions només seran d’abonament si així s’especifica 
explícitament en el Plec i es defineixen i valoren en els documents 
corresponents. 

Els excessos d'excavació en relació a les dimensions indicades, en els 
Plànols que no fossin ordenats per l'Enginyer Director, no es consideren 
abonables i en cada cas s'hauran de reomplir en la forma que hom indiqui 
sense que l'esmentat rebliment sigui d'abonament. 

La reposició de marges i espones es realitzarà de forma que el terreny 
presenti característiques i dimensions similars als originals, de manera 
que si l’espona original estava formada per murets de pedra, una vegada 
acabada l’obra s’hauran de reposar aquests murets amb característiques 
constructives semblants als existents. La reposició d’aquests murs, espones 
i marges es consideren inclosos en el preu unitari d’excavació, així com 
els materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva reconstrucció. 

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 
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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. 
 
 

G226- TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu 
de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent 
d'excavació o residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària 
lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i Enderrocs de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al Pla de 
Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en 
funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
els Enderrocs i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de 
transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a 
mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el 
número de llicència d'obra 
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- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no 
fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la 
identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons 
codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que 
es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es 
produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a 
la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el 
plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. 
 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 
l'abocador.  
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric 
excavat, amb els criteris següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20%  
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%  
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos.  
 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
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gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 

 
G228- REBLIMENT I PICONATGE D’ELEMENTS LOCALITZATS 

 

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 maquinària 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 orgànica. 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.  
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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 assecat 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.  

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 matèria mediambiental, de seguretat 
i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als 
afectats.  

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

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:  
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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 150 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 importància 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 Próctor 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- NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
1.- DEFINICIÓ  
La neteja i esbrossada del terreny consisteix en extreure de les zones que 
s’assenyalin arbres, fusta caiguda, restes de troncs o arrels, plantes, 
canyes, escombraries, o qualsevol altre material inservible o perjudicial a 
judici de la Direcció d’Obra, incloent l’extracció de troncs, arrels, terra 
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vegetal, etc. També s’inclou el transport de tot aquest material a 
l’abocador, els cànons i lloguers pertinents així com el manteniment i 
arranjament final d’aquest.  
 
Així mateix inclou la retirada i emmagatzematge de la terra vegetal per la 
seva posterior restitució, així com d'aquelles estructures que 
obstaculitzin o molestin d'alguna forma les operacions de construcció. 
 
2.- EXECUCIÓ 
Les operacions d’esbrossada i neteja es realitzaran amb les precaucions 
necessàries per aconseguir unes bones condicions de seguretat, evitant 
danys en les construccions existents, i d’acord al que disposi el Director 
d’Obra, qui designarà i assenyalarà aquells elements que s’hagin de 
conservar intactes. Aquesta operació s'haurà d'efectuar abans de començar 
els treballs d'excavació o terraplenat de qualsevol classe. En cas que això 
no es compleixi, el Director d’Obra podrà aturar els treballs d’excavació o 
terraplenat fins que s’hagi realitzat la neteja i esbrossada del terreny. 
 
L'esbrossada inclourà l'extracció d’un gruix mínim de 35 cm i/o transport a 
abocador o lloc d’abassegament, de la terra vegetal de les àrees designades 
pel Director d’Obra. Aquestes àrees correspondran bàsicament a les 
superfícies que s’han d’excavar, a les zones destinades a rebre un 
posterior rebliment o terraplè i a les superfícies afectades per l’ocupació 
temporal, podent-se reduir excepcionalment l’amplada d’aquestes darreres.  
 
Així mateix, el Director d’Obra podrà designar les zones on no sigui 
convenient l’extracció de la terra vegetal, limitant-se les operacions de 
neteja i esbrossada. 
 
Les característiques singulars d’aquest tipus d’obra fan que les franges 
teòriques destinades a les ocupacions temporals puguin ser reduïdes a 
judici de la Direcció d’Obra, amb criteris restrictius i en casos 
excepcionals. 
 
L’esbrossada també inclourà la restitució de la terra vegetal en les zones 
en què s’hagi retirat aquesta i no s’ocupin definitivament, tenint en 
compte que s’ha de realitzar amb les condicions d’execució adequades pel 
conreu. Aquests treballs es realitzaran de manera que no ocasionin 
molèsties als propietaris de les zones properes a les obres. 
 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials seran podats i 
netejats, després es tallaran en trossos adequats i finalment s'amuntegaran 
acuradament al llarg de la traça, separats dels munts que s’hagin de cremar 
o llençar. La longitud dels trossos de fusta no serà inferior a 3 m si ho 
permet el tronc. Els arbres que l'Enginyer Director designi o marqui, es 
conservaran intactes. Per minvar els danys als arbres marcats, els que 
s'hagin de treure ho faran caient cap al centre de la zona objecte de la 
neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al trànsit o a 
estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per la copa i tronc 
progressivament. 
 
Del terreny natural sobre el que s'hagi d'assentar l'obra, s'eliminaran 
tots els troncs o arrels de qualsevol diàmetre, sigui amb mitjans manuals o 
mecànics, de tal forma que no en quedi cap a menys de 50 cm de profunditat 
per sota de la superfície natural. 
Els materials utilitzables ho seran en les condicions i forma que assenyali 
el Director d’Obra. 
 
Tots els subproductes forestals, llevat la llenya de valor comercial, poden 
ser cremats. La crema del material es farà d'acord a les disposicions 
legals vigents en aquesta matèria. Els munts que hagin de ser cremats, es 
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col·locaran en el centre, molt a prop de la zona objecte de la neteja o en 
espais oberts, procurant no originar danys a d'altres arbres o vegetació 
propera. El Director d’Obra podrà aturar els treballs de crema, per mal 
temps o per qualsevol altra raó que comporti algun perill. 
 
En cas de trobar-se o detectar-se durant l'execució d'aquests treballs 
previs, pericons, canonades o qualsevol altre element que s’hagi de 
conservar i/o hagi d'ésser objecte de reposició posterior, aquests hauran 
d'ésser apropiadament senyalitzats per tal de garantir la seva posterior 
reposició. Els costos d'aquesta senyalització seran càrrec del 
contractista. 
 
Les restes de tot tipus de material que s'hagin de transportar a abocador o 
no s’hagin d'utilitzar per a rebliments o terraplens, s'hauran de carregar 
i transportar immediatament a aquest, sense que es permeti l’amuntegament a 
l’obra de les esmentades restes. L’incompliment d’aquesta condició pot 
comportar la paralització immediata de les obres. 
 
3.- AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
S'amidarà per m2 realment esbrossats i netejats. 
 
Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els 
quadres de preus. L’amplada es limitarà, bàsicament, a les zones afectades 
per les obres i zones d’ocupació temporal, tenint en compte les 
prescripcions i limitacions assenyales en l’apartat anterior. 
 
Donades les característiques d’aquest tipus d’obra s’estableix que 
l’amidament d’aquesta unitat d’obra es realitza en base a la projecció 
horitzontal del terreny a esbrossar, acceptant-se que es produeix un error 
amb la superfície real esbrossada. El Contractista ha de tenir present a 
l’hora de fixar el preu d’aquesta unitat ja que no serà d’abonament la 
diferència existent entre ambdues superfícies. 
 
També s’ha de tenir present que pels amidaments del moviment de terres en 
general, excavacions, terraplenats i reblerts, els perfils del terreny 
original són els obtinguts pel procediment establert en aquest Plec, per la 
qual cosa no es comptabilitzarà com amidament volumètric ni d’excavacions 
ni de terraplenats o reblerts, l’originat per l’excavació 
de la terra vegetal inclosa en aquesta unitat d’obra. 
 
En cas de què aquest preu no figuri en el Quadre de Preus s’entendrà que 
està inclòs en el preu d’excavació, i per tant no correspon el seu 
amidament i abonament per separat. En qualsevol cas les despeses originades 
per l'arranjament, anivellació i estesa de terra vegetal, segons els 
criteris del Director d'Obra en lloc i forma, incloent els abocadors, 
aniran a càrrec del Contractista a menys que explícitament s’especifiqui en 
aquest Plec i es valori en el document corresponent. 
 
 
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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G24- TRANSPORT DE TERRA I RUNA A OBRA 

G241- TRANSPORT DE TERRA A OBRA 
 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra:  

Residu de construcció o demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent 
d'excavació o residu de construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària 
lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el ¿Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i Enderrocs¿ de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al ¿Pla de 
Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs¿ de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en 
funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el ¿Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
els Enderrocs¿ i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de 
transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a 
mínim:  

- Identificació del productor dels residus  
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- Identificació del posseïdor dels residus  

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el 
número de llicència d'obra  

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no 
fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la 
identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons 
codi LER  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que 
es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es 
produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a 
la perillositat del mateix.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el 
plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 
l'abocador.  

TERRES:  

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric 
excavat, amb els criteris següents:  

- Excavacions en terreny fluix: 15%  

- Excavacions en terreny compacte: 20%  

- Excavacions en terreny de trànsit: 25%  

- Excavacions en roca: 25%  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 
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operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 

 

 
G2R- GESTIÓ DE RESIDUS 

G2R2- CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra:  

Residu de construcció o demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Classificació dels residus en obra  

 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera 
el límit especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL 
DECRETO 105/2008 :  

- Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t  

- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t 

- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t  

- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t  

- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t  

- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t  

- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t  

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb 
cap de les fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les 
fraccions següents:  
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- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics 
que no contenen substàncies perilloses)  
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que 
no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)  
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició 
(inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses)  

Els residus separats en les fraccions establertes al ¿Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i Enderroc¿ de l'obra, s'emmagatzemaran en els 
espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.  

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de 
residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.  

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en 
funció del seu destí final.  

 
RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s'han de separar.  

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge 
separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.  

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus 
compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació 
del tipus de perillositat.  

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del 
trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments 
accidentals  

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus 
especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 
perillositat representat en les etiquetes.  

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la 
pluja i la radiació solar excessiva.  

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) 
s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 
líquids per tal d'evitar fuites.  

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra 
impermeabilitzat.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a 
la perillositat del mateix.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: m3 de volum realment classificat d'acord amb les 
especificacions del ¿Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs¿ 
de l'obra.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la roducción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 

 
G2R3- TRANSPORT DE RESIDUS D’EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ 

DE RESIDUS 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra:  

Residu de construcció o demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent 
d'excavació o residu de construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària 
lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  
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Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el ¿Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i Enderrocs¿ de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al ¿Pla de 
Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs¿ de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en 
funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el ¿Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
els Enderrocs¿ i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de 
transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a 
mínim:  

- Identificació del productor dels residus  

- Identificació del posseïdor dels residus  

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el 
número de llicència d'obra  

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no 
fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la 
identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió  

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons 
codi LER  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que 
es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es 
produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  

 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a 
la perillositat del mateix.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
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m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el 
plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 
l'abocador.  

TERRES:  

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric 
excavat, amb els criteris següents:  

- Excavacions en terreny fluix: 15%  

- Excavacions en terreny compacte: 20%  

- Excavacions en terreny de trànsit: 25%  

- Excavacions en roca: 25%  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 

 

G2R5- TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra:  

Residu de construcció o demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent 
d'excavació o residu de construcció o demolició  
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- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s'han de separar.  

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge 
separada de la resta.  

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.  

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus 
compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació 
del tipus de perillositat.  

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del 
trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments 
accidentals  

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus 
especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 
perillositat representat en les etiquetes.  

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la 
pluja i la radiació solar excessiva.  

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) 
s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 
líquids per tal d'evitar fuites.  

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra 
impermeabilitzat.  

 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària 
lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el ¿Pla de Gestió de 
Residus de la Construcció i Enderrocs¿ de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al ¿Pla de 
Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs¿ de l'obra.  
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Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en 
funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el ¿Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
els Enderrocs¿ i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de 
transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a 
mínim:  

- Identificació del productor dels residus  

- Identificació del posseïdor dels residus  

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el 
número de llicència d'obra  
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no 
fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la 
identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons 
codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que 
es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es 
produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  

 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a 
la perillositat del mateix.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el 
plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 
l'abocador.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
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Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 

 
G2RA- DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra:  

Residu de construcció o demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de 
gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i 
emmagatzematge o eliminació  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a 
que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: 

valorització, emmagatzematge o eliminació.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions sdequades a 
la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
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m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de 
recollida corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de 
recollida corresponent.  

 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus 
de residu al centre corresponent.  

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que 
determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 
7/2011.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la 
informació necessària per complimentar el certificat de disposició de 
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de 
gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus.  

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. 

GR- MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de 
plantació. 

S'han considerat els tipus següents:  
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- Arbres planifolis  

- Coníferes i resinoses  

- Palmeres i palmiformes  

- Arbusts  

- Plantes de petit port  

S'han considerat les formes de subministrament següents:  

- En contenidor  

- Amb pa de terra  

- Amb l'arrel nua  

- En safates  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas  

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt 
de plantació definitiu en bones condicions  

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació 
definitiu  

CONDICIONS GENERALS:  

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i 
la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les 
indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de 
presentació.  

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, 
varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i 
verificació continuats de les existències.  

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra 
i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació 
controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part 
radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha 
d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions pel vent 
fort i el sol directe.  

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la 
DF.  
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En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la 
part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta 
de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL:  

*NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.  

Suministro del material vegetal. Calidad general del material vegetal.  

ARBRES DE FULLA CADUCA:  

*NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.  

Suministro del material vegetal. Árboles de hoja caduca.  

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  

*NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.  

Suministro del material vegetal. Árboles de hoja perenne.  

ARBUSTS:  

*NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.  

Suministro del material vegetal. Arbustos.  

ENFILADISSES:  

*NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. 

Suministro del material vegetal. Trepadoras.  

CONÍFERES I RESINOSES:  

*NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.  

Suministro del material vegetal. Coníferas y resinosas.  

PALMERES:  

*NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo.  

Suministro del material vegetal. Palmeras.  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva Plantació.  
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- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

ls 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.  

GT - TRANSPORT 
GT1 – TRANSPORT D’ELEMENTS PREFABRICATS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Transport d'elements prefabricats, amb vehicles normals o especials, fins 
al lloc de col·locació de l'element. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
 
Els elements transportats han de disposar-se en la seva posició normal de 
treball i sobre els recolzaments 
necessaris. 
 
S'han d'utilitzar separadors per a evitar que els elements transportats es 
toquin. 
 
Aquests elements han d'anar protegits contra els impactes. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Quan les característiques dels elements a transportar obliguin a utilitzar 
transports especials, s'han de sol·licitar 
els permisos corresponents. 
 
La càrrega i descàrrega s'ha d'efectuar amb els seus equips adequats i 
evitant que es produeixin esforços no 
previstos en els elements. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de càrrega útil transportada 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 3/7) 
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1.- AMIDAMENTS 



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

AMIDAMENTS Data: 10/05/13 Pàg.: 1

Obra PF  RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT
CAPITOL 01  TREBALLS PREVIS

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 esbrossada de la superfície de treball 1,000 56,620 20,000 1,000 1.132,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.132,400

2 G2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega amb les
terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 1,000 1,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i aplec de material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Decapeig de la terra vegetal 1,000 56,620 20,000 0,200 226,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,480

4 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 itinerari 1,000 60,000 3,000 0,150 27,000 C#*D#*E#*F#

2 camí llera 1,000 15,000 5,000 0,150 11,250 C#*D#*E#*F#

3 1,000 20,000 7,000 0,150 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,250

5 F2160001 m Retirada de reixat metàl·lic existent, inclòs enderroc de daus de formigó, de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim
amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enreixat límit plataforma ferroviària 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 G2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus demolicions 1,000 59,250 59,250 C#*D#*E#*F#

2 residus desbrossada 1,000 132,240 132,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 191,490

EUR



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

AMIDAMENTS Data: 10/05/13 Pàg.: 2

7 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 demolicions estructes formigó armat 1,000 59,250 59,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,250

8 F2RA9RC0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no
vegetals inerts amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus desbrossada 1,000 113,240 113,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,240

9 PA000005 P.A Partida alçada a justificar per a la realització dels treballs d'adequació de la zona de servitud de la línia
ferroviària, inclou la part proporcional de retirada d'elements vegetals, demolicions vàries, excavacions,
apuntalaments i posterior restitució de la zona (inclòs reposició de reixa). Càrrega, transport i deposició de
residus inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra PF  RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT
CAPITOL 02  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPITOL 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió; inclòs
part proporcional de reperfilat de talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1 (PK 43.38-65) 1.729,451 0,300 518,835 C#*D#*E#*F#

2 exacavació mota 1.729,451 1,100 1,000 1.902,396 C#*D#*E#*F#

3 fase 2 (PK 65-100) 1.723,859 0,300 517,158 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.938,389

2 G22254C3 m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat; inclòs part proporcional de
reperfilat de talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1 (PK 43.38-65) 1.729,451 0,700 1.210,616 C#*D#*E#*F#

2 fase 2 (PK 65-100) 1.723,859 0,700 1.206,701 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.417,317

3 F2319997 ml Estintolament de canonada d'ENAGAS de 36 polsades de diàmetre, en tota la longitud de la rasa que
atravessa, amb bigues de perfils laminats metàl.lics. Inclou l'excavació per al recolzament de les bigues i
l'execució del seu fonament amb formigó HA-30. També inclou la subjecció de la canonada estintolada a la
biga col.locada mitjançant elements metàl.lics resistents. Inclou la retirada completa de l'estintolament a mida

EUR



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

AMIDAMENTS Data: 10/05/13 Pàg.: 3

que es faci el reblert de terres i l'enderroc dels fonaments; també la càrrega, el transport i la disposició en
dipòsit autoritzat de tots els residus. Inclou qualsevol taxa reclamada per la companyia propietaria del servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,000 1,000 1,000 1,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

4 F2319998 ml Estintolament de canonada de CLH de 12 polsades de diàmetre, en tota la longitud de la rasa que atravessa,
amb bigues de perfils laminats metàl.lics. Inclou l'excavació per al recolzament de les bigues i l'execució del seu
fonament amb formigó HA-30. També inclou la subjecció de la canonada estintolada a la biga col.locada
mitjançant elements metàl.lics resistents. Inclou la retirada completa de l'estintolament a mida que es faci el
reblert de terres i l'enderroc dels fonaments; també la càrrega, el transport i la disposició en dipòsit autoritzat de
tots els residus. Inclou qualsevol taxa reclamada per la companyia propietaria del servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17,000 1,000 1,000 1,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

5 G2412035 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 exvacavació en desmunt 1.729,451 0,300 1,250 648,544 C#*D#*E#*F#

2 1.729,451 1,100 1,250 2.377,995 C#*D#*E#*F#

3 1.723,859 0,300 1,250 646,447 C#*D#*E#*F#

4 excavació en rasa 1.729,451 0,700 1,250 1.513,270 C#*D#*E#*F#

5 1.723,859 0,700 1,250 1.508,377 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.694,633

6 G2261112 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 formació de mota provisional aigües
avall

1,000 1.729,451 1,250 2.161,814 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.161,814

7 G2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 excedent de terres (segons annex
núm.8)

1,000 1.322,400 1.322,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.322,400

8 G2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

EUR



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

AMIDAMENTS Data: 10/05/13 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 quantitat transport terres 1,000 1.322,400 1.322,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.322,400

Obra PF  RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT
CAPITOL 02  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPITOL 02  ENDERROC DEL COL·LECTOR

1 G2145301 m2 Enderroc d'estructura metàl·lica de qualsevol tipus amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àrea: 7.854 m2 perímetre: 10.3466

2 tub fase 1 1,000 20,000 10,346 1,000 206,920 C#*D#*E#*F#

3 tub fase 2 1,000 30,000 10,346 1,000 310,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 517,300

2 F2R542AA m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 estructura metàl·lica col·lector (F1) 1,000 10,346 20,000 206,920 C#*D#*E#*F#

2 estructura metàl·lica col·lector (F2) 1,000 10,346 30,000 310,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 517,300

3 F2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 estructura metàl·lica col·lector 1,000 10,346 50,000 517,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 517,300

4 F221V010 m3 Excavacio manual i mecànica en interiors de tub, amb extracció de terres o residus, càrrega i transport a
instal·lació autoritzada de gestió, inclòs deposició i cànon d'abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus interior tub col·lector F1 (50%) 0,500 7,854 20,000 1,000 78,540 C#*D#*E#*F#

2 residus interior tub col·lector F2 (50%) 0,500 7,854 30,000 1,000 117,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,350

5 PA000002 P.A Partida alçada d'abonament integre per esgotamentd'aigüa estancada a l'interior del col·lector amb
electrobomba sumergible.

EUR



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

AMIDAMENTS Data: 10/05/13 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra PF  RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT
CAPITOL 03  RECONSTRUCCIÓ DEL COL·LECTOR
SUBCAPITOL 01  PUNT SINGULAR 1

1 F3Z114N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 1,620 1,000 3,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,240

2 F31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sabaltes laterals fonament reforç 1,620 2,000 1,500 4,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,860

3 F31D1101 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat en volta per a lloses, a una alçària <=5 m, amb tauler fenòlic o planxa
metàlica, per a deixar el formigó vist, inclou estintolament amb puntals de l'encofrat. Amidament per m2 de
projecció horitzontal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 volta tub col·lector 1,162 10,346 0,500 6,011 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,011

4 F450U020 m3 Formigó per a estructures, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb qualsevol mitjà.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mesurat plànols 4,586 4,586 C#*D#*E#*F#

2 1,246 2,000 2,492 C#*D#*E#*F#

3 0,418 2,000 0,836 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,914

5 F4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura d'estructures, inclos la
neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i increments de material
corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes unitari per al seu amidament ha de ser el teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

AMIDAMENTS Data: 10/05/13 Pàg.: 6

1 reforç punt singular 1 1,000 617,595 617,595 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 617,595

6 FC7E0006 ml Formació de junta elàstica amb fons de junta i màstic bituminós de 20x1cm per a unió entre elements
estructurals, s'inclou resina i banda elàstica a l'interior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perímetre tub 12,830 12,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,830

7 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reblert de terres punt singular1 138,922 138,922 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,922

Obra PF  RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT
CAPITOL 03  RECONSTRUCCIÓ DEL COL·LECTOR
SUBCAPITOL 02  MARCS PREFABRICATS

1 FC7E0001 ml Subministre, transport i descàrrega de marcs prefabricats per a col·lector de sanejament soterrat de formigó
armat de forma rectangular i dimensions interiors de 4000x2500x1000mm, fabricat per vibració. Segons
pressupost Grupo GD, Gadea Hermanos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 fase 2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 FC7E0002 ml Col·locació a fons de rasa de marcs prefabricats encadellats de formigó armat, de dimensions
4000x2500x1000mm; totalment instal·lat sobre solera de formigó, no inclosa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 fase 2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20
cm, sobre base de sorra inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1 20,000 5,500 110,000 C#*D#*E#*F#

2 fase 2 30,000 5,500 165,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,000

EUR



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

AMIDAMENTS Data: 10/05/13 Pàg.: 7

4 FC7E0004 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat de formigó, en tongades de 25 cm com a
màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 laterals col·lector fase 1 2,000 2,262 20,000 90,480 C#*D#*E#*F#

2 laterals col·lector fase 2 2,000 2,262 30,000 135,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,200

5 FD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dren laterals fase 1 2,000 20,000 40,000 C#*D#*E#*F#

2 dren laterals fase 2 2,000 30,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

6 FC7E0005 m2 Col·locació de làmina drenant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fase 1 2,000 3,300 20,000 132,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 4,500 20,000 90,000 C#*D#*E#*F#

3 fase 2 2,000 3,300 30,000 198,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 4,500 30,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 555,000

7 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reblert de terres fase 1 1.291,884 1.291,884 C#*D#*E#*F#

2 reblert de terres fase 2 1.206,092 1.206,092 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.497,976

Obra PF  RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT
CAPITOL 03  RECONSTRUCCIÓ DEL COL·LECTOR
SUBCAPITOL 03  PUNT SINGULAR 2

1 XCTA0101 Ut. Subministre de comporta mural tipus clapeta anti-retorn, d'accionament automàtic mitjançant articulació
superior, de forma circular de 2500 mm de diàmetre, de xapa d'acer galvanitzada, de caracteristiques similars a
les existents segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XCTA0102 Ut. Col·locació de comporta mural tipus clapeta anti-retorn, muntatge en el marc existent.

EUR



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

AMIDAMENTS Data: 10/05/13 Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FC7E0006 ml Formació de junta elàstica amb fons de junta i màstic bituminós de 20x1cm per a unió entre elements
estructurals, s'inclou resina i banda elàstica a l'interior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perímetre col·lector 4,500 3,300 14,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,850

4 PA000007 P.A Partida alçada en concepte de treballs d'adequació d'estructura existent de formigó armat, Inclou treballs de
demolició i reconstrucció de la peça per al seu acoplament amb nou col·lector. Inclòs part proporcional de
càrrega, transport i dipòsit de residus de qualsevol tipus, cànon d'abocament inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 reblert de terres punt singular2 107,544 107,544 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 107,544

Obra PF  RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT
CAPITOL 04  RESTITUCIÓ DE CAMINS

1 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona espai fluvial 1,000 120,000 1,000 1,000 120,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 70,000 1,000 1,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 camí rural 250,000 4,000 0,150 1,000 150,000 C#*D#*E#*F#

2 camí itinerant 60,000 3,000 0,150 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

3 camí itinerant (illes) 15,000 5,000 0,150 1,000 11,250 C#*D#*E#*F#

4 20,000 7,000 0,150 1,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,250

3 F9A1201X m3 Paviment de sauló i tot-ú al 50%, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

EUR



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

AMIDAMENTS Data: 10/05/13 Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 camí rural 250,000 4,000 0,150 1,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

4 F9G1634X m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/10/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 10
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat, inclosa malla electrosoldada de barres
corregudes d'acer elaborada a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 camí itinerant 60,000 3,000 0,150 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

2 camí itinerant (illes) 15,000 5,000 0,150 1,000 11,250 C#*D#*E#*F#

3 20,000 7,000 0,150 1,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,250

Obra PF  RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT
CAPITOL 05  INTEGRACIÓ AMBIENTAL
SUBCAPITOL 01  RESTITUCIÓ DE LA VEGETACIÓ

1 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior al 12 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 130,000 30,000 1,000 1,000 3.900,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.900,000

2 FR226545 m2 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a
39,7 kW (35 a 54 CV) i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball d'1,51 a 1,99 m, per a un
pendent inferior al 12 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 144,000 60,000 1,000 1,000 8.640,000 C#*D#*E#*F#

2 69,000 40,000 1,000 1,000 2.760,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.400,000

3 FR721300 m2 Formació de prat en zona de fàcil accès per superfícies entre1000 i 5000 m2 mitjançant hidrosembra en dues
fases, a la fase de sembra: 40 g/m2 de mescla de llavors seleccionada per la propietat, 50 g/m2 mulch de fusta
de fibra curta, 10 g/m2 estabilitzant orgànic, 30 g/m2 d'adob mineral triple 15, 10 cc/m2 d'àcids húmic i fúlvic.
fase de tapat : 100 g/m2 de mulch de fusta de fibra curta i 10 g/m2 d'estabilitzant orgànic. inclou els regs
d'implantació amb boca de reg fins a la consolidació de la gespa, el manteniment i senyalització de la nova
plantació fins a la recepció de l'obra. aquesta partida s'abonarà en aconseguir el 95% de recobriment de la
superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 144,000 60,000 1,000 1,000 8.640,000 C#*D#*E#*F#

2 69,000 40,000 1,000 1,000 2.760,000 C#*D#*E#*F#

EUR



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

AMIDAMENTS Data: 10/05/13 Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 11.400,000

4 FR44FA36 u Subministrament d'ametller (prunus dulcis) de p18-20cm de circumferència, en contenidor, amb més de dos
pisos de branques i la copa ben formada,subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons
de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els
cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, regs i manteniment necessàri fins a la
recepció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 FR612368 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra àcida,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plantacions de prunus dulcis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 FRZ52100 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre, amb sistema de subjecció format per quatre estaques
de fusta tractada en autoclau, de 6 cm de diàmetre i 1,5 m de llargària, clavades un mínim de 30 cm en el fons
del clot de plantació i lligades a un bastiment de fusta col·locat a la part superior del pa de terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plantació ametllers 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 FR4A2634 u Subministrament d'Atriplex halimus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plantacions 2ut c/ml 60,000 2,000 1,000 1,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

8 FR4H3G41 u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plantacions 2ut c/ml 60,000 2,000 1,000 1,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

9 FR662338 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plantacions atriplex 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

2 plantacions rosmarinus 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 240,000

Obra PF  RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

EUR



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

AMIDAMENTS Data: 10/05/13 Pàg.: 11

CAPITOL 05  INTEGRACIÓ AMBIENTAL
SUBCAPITOL 02  NETEJA I MILLORA AMBIENTAL DE LA LLERA

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 70,000 5,000 1,000 700,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 700,000

2 F2RA9RC0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no
vegetals inerts amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus desbrossada 1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

3 G2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residus desbrossada 1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

4 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió; inclòs
part proporcional de reperfilat de talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 12,000 1,200 2,500 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

5 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 70,000 5,000 1,000 700,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 700,000

6 FR2BJK05 m2 Compactació amb minicarregadora amb corró de 200 kg, per a un pendent inferior al 12 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 4,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

7 GR455B5L u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plantacions 2ut c/ml 70,000 2,000 0,500 70,000 C#*D#*E#*F#

EUR



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

AMIDAMENTS Data: 10/05/13 Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 70,000

8 GR455P5L u Subministrament de Salix purpurea d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plantacions 2ut c/ml 70,000 2,000 0,500 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

9 G2412035 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Decapeig de la terra vegetal 1,000 56,620 20,000 0,200 226,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,480

10 FR662338 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plantació de salzes 70,000 2,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

Obra PF  RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT
CAPITOL 06  ALTRES
SUBCAPITOL CQ  CONTROL DE QUALITAT

1 PA000004 P.A Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'assaigs i altres treballs de control de qualitat de les obres;
justificat al corresponent annex

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra PF  RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT
CAPITOL 06  ALTRES
SUBCAPITOL SS  SEGURETAT I SALUT

1 PA000003 P.A Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut de les obres, segons el pressupost de l'annex corresponent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 10/05/13 Pàg.: 1

E93615B0P-1 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 20 cm, sobre base de sorra inclosa

29,05 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

F2160001P-2 m Retirada de reixat metàl·lic existent, inclòs enderroc de daus de formigó, de 2 a 4 m d'alçària,
com a màxim amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

5,15 €

(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

F221V010P-3 m3 Excavacio manual i mecànica en interiors de tub, amb extracció de terres o residus, càrrega i
transport a instal·lació autoritzada de gestió, inclòs deposició i cànon d'abocament.

25,68 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

F227T00FP-4 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,36 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

F2319997P-5 ml Estintolament de canonada d'ENAGAS de 36 polsades de diàmetre, en tota la longitud de la
rasa que atravessa, amb bigues de perfils laminats metàl.lics. Inclou l'excavació per al
recolzament de les bigues i l'execució del seu fonament amb formigó HA-30. També inclou la
subjecció de la canonada estintolada a la biga col.locada mitjançant elements metàl.lics
resistents. Inclou la retirada completa de l'estintolament a mida que es faci el reblert de
terres i l'enderroc dels fonaments; també la càrrega, el transport i la disposició en dipòsit
autoritzat de tots els residus. Inclou qualsevol taxa reclamada per la companyia propietaria
del servei.

957,38 €

(NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

F2319998P-6 ml Estintolament de canonada de CLH de 12 polsades de diàmetre, en tota la longitud de la
rasa que atravessa, amb bigues de perfils laminats metàl.lics. Inclou l'excavació per al
recolzament de les bigues i l'execució del seu fonament amb formigó HA-30. També inclou la
subjecció de la canonada estintolada a la biga col.locada mitjançant elements metàl.lics
resistents. Inclou la retirada completa de l'estintolament a mida que es faci el reblert de
terres i l'enderroc dels fonaments; també la càrrega, el transport i la disposició en dipòsit
autoritzat de tots els residus. Inclou qualsevol taxa reclamada per la companyia propietaria
del servei.

682,68 €

(SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

F2R542AAP-7 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

7,70 €

(SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

F2RA6680P-8 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

10,71 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

F2RA9RC0P-9 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o
altres residus no vegetals inerts amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,05 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

F31D1100P-10 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments 19,85 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 10/05/13 Pàg.: 2

F31D1101P-11 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat en volta per a lloses, a una alçària <=5 m, amb tauler
fenòlic o planxa metàlica, per a deixar el formigó vist, inclou estintolament amb puntals de
l'encofrat. Amidament per m2 de projecció horitzontal.

52,30 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

F3Z114N1P-12 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

21,47 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

F450U020P-13 m3 Formigó per a estructures, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb qualsevol mitjà.

114,29 €

(CENT CATORZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

F4B03000P-14 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura
d'estructures, inclos la neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les
pèrdues i increments de material corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes
unitari per al seu amidament ha de ser el teòric.

1,17 €

(UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

F931201JP-15 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 32,21 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

F9A1201XP-16 m3 Paviment de sauló i tot-ú al 50%, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 26,87 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

F9G1634XP-17 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/10/IIa+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat, 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat
reglejat, inclosa malla electrosoldada de barres corregudes d'acer elaborada a l'obra.

110,81 €

(CENT DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

FC7E0001P-18 ml Subministre, transport i descàrrega de marcs prefabricats per a col·lector de sanejament
soterrat de formigó armat de forma rectangular i dimensions interiors de
4000x2500x1000mm, fabricat per vibració. Segons pressupost Grupo GD, Gadea Hermanos

1.313,72 €

(MIL TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

FC7E0002P-19 ml Col·locació a fons de rasa de marcs prefabricats encadellats de formigó armat, de
dimensions 4000x2500x1000mm; totalment instal·lat sobre solera de formigó, no inclosa.

165,96 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

FC7E0004P-20 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat de formigó, en tongades
de 25 cm com a màxim

12,36 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

FC7E0005P-21 m2 Col·locació de làmina drenant 2,76 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

FC7E0006P-22 ml Formació de junta elàstica amb fons de junta i màstic bituminós de 20x1cm per a unió entre
elements estructurals, s'inclou resina i banda elàstica a l'interior.

12,45 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

FD5A1605P-23 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren

29,49 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT
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Data: 10/05/13 Pàg.: 3

FR226545P-24 m2 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip subsolador amb 3 braços i una amplària
de treball d'1,51 a 1,99 m, per a un pendent inferior al 12 %

0,16 €

(ZERO EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

FR2B1105P-25 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals,
per a un pendent inferior al 12 %

1,84 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FR2BJK05P-26 m2 Compactació amb minicarregadora amb corró de 200 kg, per a un pendent inferior al 12 % 0,39 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

FR44FA36P-27 u Subministrament d'ametller (prunus dulcis) de p18-20cm de circumferència, en contenidor,
amb més de dos pisos de branques i la copa ben formada,subministrament i col·locació de
tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 3 m de
llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar
l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, regs i manteniment necessàri fins a la recepció
de l'obra

42,00 €

(QUARANTA-DOS EUROS)

FR4A2634P-28 u Subministrament d'Atriplex halimus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,36 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

FR4H3G41P-29 u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l 2,76 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

FR612368P-30 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de
tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

119,62 €

(CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

FR662338P-31 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

11,20 €

(ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

FR721300P-32 m2 Formació de prat en zona de fàcil accès per superfícies entre1000 i 5000 m2 mitjançant
hidrosembra en dues fases, a la fase de sembra: 40 g/m2 de mescla de llavors seleccionada
per la propietat, 50 g/m2 mulch de fusta de fibra curta, 10 g/m2 estabilitzant orgànic, 30 g/m2
d'adob mineral triple 15, 10 cc/m2 d'àcids húmic i fúlvic. fase de tapat : 100 g/m2 de mulch
de fusta de fibra curta i 10 g/m2 d'estabilitzant orgànic. inclou els regs d'implantació amb
boca de reg fins a la consolidació de la gespa, el manteniment i senyalització de la nova
plantació fins a la recepció de l'obra. aquesta partida s'abonarà en aconseguir el 95% de
recobriment de la superfície

1,24 €

(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

FRZ52100P-33 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre, amb sistema de subjecció format per
quatre estaques de fusta tractada en autoclau, de 6 cm de diàmetre i 1,5 m de llargària,
clavades un mínim de 30 cm en el fons del clot de plantació i lligades a un bastiment de
fusta col·locat a la part superior del pa de terra

38,12 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

G2144301P-34 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

48,74 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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G2145301P-35 m2 Enderroc d'estructura metàl·lica de qualsevol tipus amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

29,50 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

G2214101P-36 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió; inclòs part proporcional de reperfilat de talussos

3,51 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

G2216101P-37 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i aplec de material 2,19 €

(DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

G2220A13P-38 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i
càrrega amb les terres deixades a la vora

57,72 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

G22254C3P-39 m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària,
en terreny compacte, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat;
inclòs part proporcional de reperfilat de talussos

7,88 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

G2241010P-40 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,75 €

(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

G2261112P-41 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació

3,23 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

G228L10FP-42 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

6,72 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

G22D3011P-43 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

1,02 €

(UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

G2412035P-44 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

0,68 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

G2R350DAP-45 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

5,05 €

(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

G2R5426AP-46 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

7,68 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

G2RA73G1P-47 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

31,07 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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G2RA7L01P-48 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

9,95 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

GR455B5LP-49 u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 3,30 €

(TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

GR455P5LP-50 u Subministrament de Salix purpurea d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 3,30 €

(TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

PA000002P-51 P.A Partida alçada d'abonament integre per esgotamentd'aigüa estancada a l'interior del
col·lector amb electrobomba sumergible.

750,00 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

PA000003P-52 P.A Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut de les obres, segons el pressupost de
l'annex corresponent.

9.799,68 €

(NOU MIL SET-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

PA000004P-53 P.A Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'assaigs i altres treballs de control de
qualitat de les obres; justificat al corresponent annex

3.862,19 €

(TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

PA000005P-54 P.A Partida alçada a justificar per a la realització dels treballs d'adequació de la zona de servitud
de la línia ferroviària, inclou la part proporcional de retirada d'elements vegetals, demolicions
vàries, excavacions, apuntalaments i posterior restitució de la zona (inclòs reposició de
reixa). Càrrega, transport i deposició de residus inclòs.

2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

PA000007P-55 P.A Partida alçada en concepte de treballs d'adequació d'estructura existent de formigó armat,
Inclou treballs de demolició i reconstrucció de la peça per al seu acoplament amb nou
col·lector. Inclòs part proporcional de càrrega, transport i dipòsit de residus de qualsevol
tipus, cànon d'abocament inclòs.

3.000,00 €

(TRES MIL EUROS)

XCTA0101P-56 Ut. Subministre de comporta mural tipus clapeta anti-retorn, d'accionament automàtic mitjançant
articulació superior, de forma circular de 2500 mm de diàmetre, de xapa d'acer galvanitzada,
de caracteristiques similars a les existents segons plànols.

13.500,00 €

(TRETZE MIL CINC-CENTS EUROS)

XCTA0102P-57 Ut. Col·locació de comporta mural tipus clapeta anti-retorn, muntatge en el marc existent. 115,12 €

(CENT QUINZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

Alexandra Garcia Campmany

Estudiant d'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques
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P-1 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 20 cm, sobre base de sorra inclosa

29,05 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

12,91200 €

B0315600 t Sorra de riu rentada, de 0.1 a 0.5 mm 8,77600 €

Altres conceptes 7,36200 €

P-2 F2160001 m Retirada de reixat metàl·lic existent, inclòs enderroc de daus de formigó, de 2 a 4 m d'alçària,
com a màxim amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

5,15 €

Altres conceptes 5,15000 €

P-3 F221V010 m3 Excavacio manual i mecànica en interiors de tub, amb extracció de terres o residus, càrrega i
transport a instal·lació autoritzada de gestió, inclòs deposició i cànon d'abocament.

25,68 €

Altres conceptes 25,68000 €

P-4 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,36 €

Altres conceptes 1,36000 €

P-5 F2319997 ml Estintolament de canonada d'ENAGAS de 36 polsades de diàmetre, en tota la longitud de la
rasa que atravessa, amb bigues de perfils laminats metàl.lics. Inclou l'excavació per al
recolzament de les bigues i l'execució del seu fonament amb formigó HA-30. També inclou la
subjecció de la canonada estintolada a la biga col.locada mitjançant elements metàl.lics
resistents. Inclou la retirada completa de l'estintolament a mida que es faci el reblert de
terres i l'enderroc dels fonaments; també la càrrega, el transport i la disposició en dipòsit
autoritzat de tots els residus. Inclou qualsevol taxa reclamada per la companyia propietaria
del servei.

957,38 €

Altres conceptes 957,38000 €

P-6 F2319998 ml Estintolament de canonada de CLH de 12 polsades de diàmetre, en tota la longitud de la
rasa que atravessa, amb bigues de perfils laminats metàl.lics. Inclou l'excavació per al
recolzament de les bigues i l'execució del seu fonament amb formigó HA-30. També inclou la
subjecció de la canonada estintolada a la biga col.locada mitjançant elements metàl.lics
resistents. Inclou la retirada completa de l'estintolament a mida que es faci el reblert de
terres i l'enderroc dels fonaments; també la càrrega, el transport i la disposició en dipòsit
autoritzat de tots els residus. Inclou qualsevol taxa reclamada per la companyia propietaria
del servei.

682,68 €

Altres conceptes 682,68000 €

P-7 F2R542AA m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

7,70 €

Altres conceptes 7,70000 €

P-8 F2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

10,71 €

Altres conceptes 10,71000 €

P-9 F2RA9RC0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o
altres residus no vegetals inerts amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,05 €

B2RA9RC0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o
altres residus no vegetals inerts amb una densitat 0.75 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

21,00000 €

Altres conceptes 1,05000 €
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P-10 F31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments 19,85 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,33000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,04400 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,23200 €

Altres conceptes 18,24400 €

P-11 F31D1101 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat en volta per a lloses, a una alçària <=5 m, amb tauler
fenòlic o planxa metàlica, per a deixar el formigó vist, inclou estintolament amb puntals de
l'encofrat. Amidament per m2 de projecció horitzontal.

52,30 €

Altres conceptes 52,30000 €

P-12 F3Z114N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

21,47 €

B06NLA1C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10

13,60590 €

Altres conceptes 7,86410 €

P-13 F450U020 m3 Formigó per a estructures, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb qualsevol mitjà.

114,29 €

Altres conceptes 114,29000 €

P-14 F4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura
d'estructures, inclos la neteja de les armadures, neteja del fons de l'encofrat, separadors, les
pèrdues i increments de material corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes
unitari per al seu amidament ha de ser el teòric.

1,17 €

Altres conceptes 1,17000 €

P-15 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 32,21 €

Altres conceptes 32,21000 €

P-16 F9A1201X m3 Paviment de sauló i tot-ú al 50%, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 26,87 €

Altres conceptes 26,87000 €

P-17 F9G1634X m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/10/IIa+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat, 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat
reglejat, inclosa malla electrosoldada de barres corregudes d'acer elaborada a l'obra.

110,81 €

B065C76B m3 Formigó HA-30/B/10/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

94,90950 €

Altres conceptes 15,90050 €

P-18 FC7E0001 ml Subministre, transport i descàrrega de marcs prefabricats per a col·lector de sanejament
soterrat de formigó armat de forma rectangular i dimensions interiors de
4000x2500x1000mm, fabricat per vibració. Segons pressupost Grupo GD, Gadea Hermanos

1.313,72 €

Sense descomposició 1.313,72000 €

P-19 FC7E0002 ml Col·locació a fons de rasa de marcs prefabricats encadellats de formigó armat, de
dimensions 4000x2500x1000mm; totalment instal·lat sobre solera de formigó, no inclosa.

165,96 €

Altres conceptes 165,96000 €

P-20 FC7E0004 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat de formigó, en tongades
de 25 cm com a màxim

12,36 €

B031R400 t Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm 6,77500 €

Altres conceptes 5,58500 €
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P-21 FC7E0005 m2 Col·locació de làmina drenant 2,76 €

Sense descomposició 2,76000 €

P-22 FC7E0006 ml Formació de junta elàstica amb fons de junta i màstic bituminós de 20x1cm per a unió entre
elements estructurals, s'inclou resina i banda elàstica a l'interior.

12,45 €

Sense descomposició 12,45000 €

P-23 FD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren

29,49 €

BD5A1E00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre 4,50450 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 9,55126 €

Altres conceptes 15,43424 €

P-24 FR226545 m2 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip subsolador amb 3 braços i una amplària
de treball d'1,51 a 1,99 m, per a un pendent inferior al 12 %

0,16 €

Altres conceptes 0,16000 €

P-25 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals,
per a un pendent inferior al 12 %

1,84 €

Altres conceptes 1,84000 €

P-26 FR2BJK05 m2 Compactació amb minicarregadora amb corró de 200 kg, per a un pendent inferior al 12 % 0,39 €

Altres conceptes 0,39000 €

P-27 FR44FA36 u Subministrament d'ametller (prunus dulcis) de p18-20cm de circumferència, en contenidor,
amb més de dos pisos de branques i la copa ben formada,subministrament i col·locació de
tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 3 m de
llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar
l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, regs i manteniment necessàri fins a la recepció
de l'obra

42,00 €

BR44FA36 u Prunus dulcis de perímetre de 8 a 10 cm, en contenidor  de 35 l 40,00000 €

Altres conceptes 2,00000 €

P-28 FR4A2634 u Subministrament d'Atriplex halimus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,36 €

BR4A2634 u Atriplex halimus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,20000 €

Altres conceptes 0,16000 €

P-29 FR4H3G41 u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l 2,76 €

BR4H3G41 u Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 3 l 2,63000 €

Altres conceptes 0,13000 €

P-30 FR612368 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de
tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

119,62 €

BR3P1710 m3 Terra àcida, a granel 57,73594 €

Altres conceptes 61,88406 €

P-31 FR662338 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

11,20 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3 0,79632 €
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B0315601 t Sorra de riu rentada, de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 3,56832 €

Altres conceptes 6,83536 €

P-32 FR721300 m2 Formació de prat en zona de fàcil accès per superfícies entre1000 i 5000 m2 mitjançant
hidrosembra en dues fases, a la fase de sembra: 40 g/m2 de mescla de llavors seleccionada
per la propietat, 50 g/m2 mulch de fusta de fibra curta, 10 g/m2 estabilitzant orgànic, 30 g/m2
d'adob mineral triple 15, 10 cc/m2 d'àcids húmic i fúlvic. fase de tapat : 100 g/m2 de mulch
de fusta de fibra curta i 10 g/m2 d'estabilitzant orgànic. inclou els regs d'implantació amb
boca de reg fins a la consolidació de la gespa, el manteniment i senyalització de la nova
plantació fins a la recepció de l'obra. aquesta partida s'abonarà en aconseguir el 95% de
recobriment de la superfície

1,24 €

Altres conceptes 1,24000 €

P-33 FRZ52100 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre, amb sistema de subjecció format per
quatre estaques de fusta tractada en autoclau, de 6 cm de diàmetre i 1,5 m de llargària,
clavades un mínim de 30 cm en el fons del clot de plantació i lligades a un bastiment de
fusta col·locat a la part superior del pa de terra

38,12 €

BRZ21610 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de
llargària

6,16000 €

Altres conceptes 31,96000 €

P-34 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

48,74 €

Altres conceptes 48,74000 €

P-35 G2145301 m2 Enderroc d'estructura metàl·lica de qualsevol tipus amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

29,50 €

Altres conceptes 29,50000 €

P-36 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió; inclòs part proporcional de reperfilat de talussos

3,51 €

Altres conceptes 3,51000 €

P-37 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i aplec de material 2,19 €

Altres conceptes 2,19000 €

P-38 G2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i
càrrega amb les terres deixades a la vora

57,72 €

Altres conceptes 57,72000 €

P-39 G22254C3 m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària,
en terreny compacte, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat;
inclòs part proporcional de reperfilat de talussos

7,88 €

Altres conceptes 7,88000 €

P-40 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,75 €

Altres conceptes 1,75000 €

P-41 G2261112 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la
dessecació

3,23 €

Altres conceptes 3,23000 €

P-42 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

6,72 €
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Altres conceptes 6,72000 €

P-43 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

1,02 €

Altres conceptes 1,02000 €

P-44 G2412035 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

0,68 €

Altres conceptes 0,68000 €

P-45 G2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

5,05 €

Altres conceptes 5,05000 €

P-46 G2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

7,68 €

Altres conceptes 7,68000 €

P-47 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

31,07 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1.25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

29,58750 €

Altres conceptes 1,48250 €

P-48 G2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

9,95 €

B2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

9,48000 €

Altres conceptes 0,47000 €

P-49 GR455B5L u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 3,30 €

BR455B5L u Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 3,14000 €

Altres conceptes 0,16000 €

P-50 GR455P5L u Subministrament de Salix purpurea d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 3,30 €

BR455P5L u Salix purpurea d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l 3,14000 €

Altres conceptes 0,16000 €

P-51 PA000002 P.A Partida alçada d'abonament integre per esgotamentd'aigüa estancada a l'interior del
col·lector amb electrobomba sumergible.

750,00 €

Sense descomposició 750,00000 €

P-52 PA000003 P.A Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut de les obres, segons el pressupost de
l'annex corresponent.

9.799,68 €

Sense descomposició 9.799,68000 €

P-53 PA000004 P.A Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'assaigs i altres treballs de control de
qualitat de les obres; justificat al corresponent annex

3.862,19 €

Sense descomposició 3.862,19000 €
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P-54 PA000005 P.A Partida alçada a justificar per a la realització dels treballs d'adequació de la zona de servitud
de la línia ferroviària, inclou la part proporcional de retirada d'elements vegetals, demolicions
vàries, excavacions, apuntalaments i posterior restitució de la zona (inclòs reposició de
reixa). Càrrega, transport i deposició de residus inclòs.

2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

P-55 PA000007 P.A Partida alçada en concepte de treballs d'adequació d'estructura existent de formigó armat,
Inclou treballs de demolició i reconstrucció de la peça per al seu acoplament amb nou
col·lector. Inclòs part proporcional de càrrega, transport i dipòsit de residus de qualsevol
tipus, cànon d'abocament inclòs.

3.000,00 €

Sense descomposició 3.000,00000 €

P-56 XCTA0101 Ut. Subministre de comporta mural tipus clapeta anti-retorn, d'accionament automàtic mitjançant
articulació superior, de forma circular de 2500 mm de diàmetre, de xapa d'acer galvanitzada,
de caracteristiques similars a les existents segons plànols.

13.500,00 €

Sense descomposició 13.500,00000 €

P-57 XCTA0102 Ut. Col·locació de comporta mural tipus clapeta anti-retorn, muntatge en el marc existent. 115,12 €

Altres conceptes 115,12000 €

Alexandra Garcia Campmany

Estudiant d'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques
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Obra PF RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 43)

1,02 1.132,400 1.155,05

2 G2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora (P -
38)

57,72 8,000 461,76

3 G2216101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i aplec de material (P - 37)

2,19 226,480 495,99

4 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 34)

48,74 59,250 2.887,85

5 F2160001 m Retirada de reixat metàl·lic existent, inclòs enderroc de daus de
formigó, de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim amb càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 2)

5,15 10,000 51,50

6 G2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 46)

7,68 191,490 1.470,64

7 G2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 47)

31,07 59,250 1.840,90

8 F2RA9RC0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals
bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals inerts amb una
densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

22,05 113,240 2.496,94

9 PA000005 P.A Partida alçada a justificar per a la realització dels treballs d'adequació
de la zona de servitud de la línia ferroviària, inclou la part proporcional
de retirada d'elements vegetals, demolicions vàries, excavacions,
apuntalaments i posterior restitució de la zona (inclòs reposició de
reixa). Càrrega, transport i deposició de residus inclòs.
(P - 54)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL CAPITOL PF.01 12.860,63

Obra PF RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

CAPITOL 02 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

SUBCAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES

1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió; inclòs part proporcional de reperfilat
de talussos
(P - 36)

3,51 2.938,389 10.313,75

2 G22254C3 m3 Excavació de rasa amb rampa d'accés, de més de 2 m d'amplària i
més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
gran i càrrega mecànica del material excavat; inclòs part proporcional
de reperfilat de talussos
(P - 39)

7,88 2.417,317 19.048,46

3 F2319997 ml Estintolament de canonada d'ENAGAS de 36 polsades de diàmetre,
en tota la longitud de la rasa que atravessa, amb bigues de perfils
laminats metàl.lics. Inclou l'excavació per al recolzament de les bigues
i l'execució del seu fonament amb formigó HA-30. També inclou la
subjecció de la canonada estintolada a la biga col.locada mitjançant
elements metàl.lics resistents. Inclou la retirada completa de
l'estintolament a mida que es faci el reblert de terres i l'enderroc dels
fonaments; també la càrrega, el transport i la disposició en dipòsit

957,38 17,000 16.275,46

EUR
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autoritzat de tots els residus. Inclou qualsevol taxa reclamada per la
companyia propietaria del servei.
(P - 5)

4 F2319998 ml Estintolament de canonada de CLH de 12 polsades de diàmetre, en
tota la longitud de la rasa que atravessa, amb bigues de perfils
laminats metàl.lics. Inclou l'excavació per al recolzament de les bigues
i l'execució del seu fonament amb formigó HA-30. També inclou la
subjecció de la canonada estintolada a la biga col.locada mitjançant
elements metàl.lics resistents. Inclou la retirada completa de
l'estintolament a mida que es faci el reblert de terres i l'enderroc dels
fonaments; també la càrrega, el transport i la disposició en dipòsit
autoritzat de tots els residus. Inclou qualsevol taxa reclamada per la
companyia propietaria del servei.

(P - 6)

682,68 17,000 11.605,56

5 G2412035 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de menys de 5 km (P - 44)

0,68 6.694,633 4.552,35

6 G2261112 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació (P - 41)

3,23 2.161,814 6.982,66

7 G2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 20 km (P - 45)

5,05 1.322,400 6.678,12

8 G2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 48)

9,95 1.322,400 13.157,88

TOTAL SUBCAPITOL PF.02.01 88.614,24

Obra PF RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

CAPITOL 02 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES

SUBCAPITOL 02 ENDERROC DEL COL·LECTOR

1 G2145301 m2 Enderroc d'estructura metàl·lica de qualsevol tipus amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor.

(P - 35)

29,50 517,300 15.260,35

2 F2R542AA m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 7)

7,70 517,300 3.983,21

3 F2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002).
(P - 8)

10,71 517,300 5.540,28

4 F221V010 m3 Excavacio manual i mecànica en interiors de tub, amb extracció de
terres o residus, càrrega i transport a instal·lació autoritzada de gestió,
inclòs deposició i cànon d'abocament.
(P - 3)

25,68 196,350 5.042,27

5 PA000002 P.A Partida alçada d'abonament integre per esgotamentd'aigüa estancada
a l'interior del col·lector amb electrobomba sumergible.
(P - 51)

750,00 1,000 750,00

TOTAL SUBCAPITOL PF.02.02 30.576,11

EUR



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

PRESSUPOST Data: 10/05/13 Pàg.: 3

Obra PF RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

CAPITOL 03 RECONSTRUCCIÓ DEL COL·LECTOR

SUBCAPITOL 01 PUNT SINGULAR 1

1 F3Z114N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 20 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió (P - 12)

21,47 3,240 69,56

2 F31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments (P -
10)

19,85 4,860 96,47

3 F31D1101 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat en volta per a lloses, a una alçària
<=5 m, amb tauler fenòlic o planxa metàlica, per a deixar el formigó
vist, inclou estintolament amb puntals de l'encofrat. Amidament per m2
de projecció horitzontal.
(P - 11)

52,30 6,011 314,38

4 F450U020 m3 Formigó per a estructures, HA-30/B/10/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb qualsevol mitjà.
(P - 13)

114,29 7,914 904,49

5 F4B03000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura d'estructures, inclos la neteja de les armadures, neteja
del fons de l'encofrat, separadors, les pèrdues i increments de
material corresponents a retalls, empalmaments i ganxos. el pes
unitari per al seu amidament ha de ser el teòric.
(P - 14)

1,17 617,595 722,59

6 FC7E0006 ml Formació de junta elàstica amb fons de junta i màstic bituminós de
20x1cm per a unió entre elements estructurals, s'inclou resina i banda
elàstica a l'interior.
(P - 22)

12,45 12,830 159,73

7 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM (P - 42)

6,72 138,922 933,56

TOTAL SUBCAPITOL PF.03.01 3.200,78

Obra PF RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

CAPITOL 03 RECONSTRUCCIÓ DEL COL·LECTOR

SUBCAPITOL 02 MARCS PREFABRICATS

1 FC7E0001 ml Subministre, transport i descàrrega de marcs prefabricats per a
col·lector de sanejament soterrat de formigó armat de forma
rectangular i dimensions interiors de 4000x2500x1000mm, fabricat per
vibració. Segons pressupost Grupo GD, Gadea Hermanos (P - 18)

1.313,72 50,000 65.686,00

2 FC7E0002 ml Col·locació a fons de rasa de marcs prefabricats encadellats de
formigó armat, de dimensions 4000x2500x1000mm; totalment
instal·lat sobre solera de formigó, no inclosa. (P - 19)

165,96 50,000 8.298,00

3 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, sobre base de sorra
inclosa (P - 1)

29,05 275,000 7.988,75

4 FC7E0004 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat de
formigó, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 20)

12,36 226,200 2.795,83

5 FD5A1605 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 23)

29,49 100,000 2.949,00

6 FC7E0005 m2 Col·locació de làmina drenant  (P - 21) 2,76 555,000 1.531,80
7 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material

tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM (P - 42)

6,72 2.497,976 16.786,40

EUR
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TOTAL SUBCAPITOL PF.03.02 106.035,78

Obra PF RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

CAPITOL 03 RECONSTRUCCIÓ DEL COL·LECTOR

SUBCAPITOL 03 PUNT SINGULAR 2

1 XCTA0101 Ut. Subministre de comporta mural tipus clapeta anti-retorn,
d'accionament automàtic mitjançant articulació superior, de forma
circular de 2500 mm de diàmetre, de xapa d'acer galvanitzada, de
caracteristiques similars a les existents segons plànols.
(P - 56)

13.500,00 1,000 13.500,00

2 XCTA0102 Ut. Col·locació de comporta mural tipus clapeta anti-retorn, muntatge en
el marc existent.
(P - 57)

115,12 3,000 345,36

3 FC7E0006 ml Formació de junta elàstica amb fons de junta i màstic bituminós de
20x1cm per a unió entre elements estructurals, s'inclou resina i banda
elàstica a l'interior.
(P - 22)

12,45 14,850 184,88

4 PA000007 P.A Partida alçada en concepte de treballs d'adequació d'estructura
existent de formigó armat, Inclou treballs de demolició i reconstrucció
de la peça per al seu acoplament amb nou col·lector. Inclòs part
proporcional de càrrega, transport i dipòsit de residus de qualsevol
tipus, cànon d'abocament inclòs.
(P - 55)

3.000,00 1,000 3.000,00

5 G228L10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 %
PM (P - 42)

6,72 107,544 722,70

TOTAL SUBCAPITOL PF.03.03 17.752,94

Obra PF RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

CAPITOL 04 RESTITUCIÓ DE CAMINS

1 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 4)

1,36 190,000 258,40

2 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 15)

32,21 209,250 6.739,94

3 F9A1201X m3 Paviment de sauló i tot-ú al 50%, amb estesa i piconatge del material
al 95 % del PM (P - 16)

26,87 150,000 4.030,50

4 F9G1634X m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/10/IIa+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat, 10 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat, inclosa malla
electrosoldada de barres corregudes d'acer elaborada a l'obra.
(P - 17)

110,81 59,250 6.565,49

TOTAL CAPITOL PF.04 17.594,33

Obra PF RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

CAPITOL 05 INTEGRACIÓ AMBIENTAL

SUBCAPITOL 01 RESTITUCIÓ DE LA VEGETACIÓ

EUR
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1 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (P - 25)

1,84 3.900,000 7.176,00

2 FR226545 m2 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45
m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i
equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball d'1,51 a 1,99
m, per a un pendent inferior al 12 % (P - 24)

0,16 11.400,000 1.824,00

3 FR721300 m2 Formació de prat en zona de fàcil accès per superfícies entre1000 i
5000 m2 mitjançant hidrosembra en dues fases, a la fase de sembra:
40 g/m2 de mescla de llavors seleccionada per la propietat, 50 g/m2
mulch de fusta de fibra curta, 10 g/m2 estabilitzant orgànic, 30 g/m2
d'adob mineral triple 15, 10 cc/m2 d'àcids húmic i fúlvic. fase de tapat :
100 g/m2 de mulch de fusta de fibra curta i 10 g/m2 d'estabilitzant
orgànic. inclou els regs d'implantació amb boca de reg fins a la
consolidació de la gespa, el manteniment i senyalització de la nova
plantació fins a la recepció de l'obra. aquesta partida s'abonarà en
aconseguir el 95% de recobriment de la superfície (P - 32)

1,24 11.400,000 14.136,00

4 FR44FA36 u Subministrament d'ametller (prunus dulcis) de p18-20cm de
circumferència, en contenidor, amb més de dos pisos de branques i la
copa ben formada,subministrament i col·locació de tutor de fusta
format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 3 m de
llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons
de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, regs i
manteniment necessàri fins a la recepció de l'obra (P - 27)

42,00 5,000 210,00

5 FR612368 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra àcida,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 30)

119,62 5,000 598,10

6 FRZ52100 u Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre, amb sistema
de subjecció format per quatre estaques de fusta tractada en
autoclau, de 6 cm de diàmetre i 1,5 m de llargària, clavades un mínim
de 30 cm en el fons del clot de plantació i lligades a un bastiment de
fusta col·locat a la part superior del pa de terra (P - 33)

38,12 5,000 190,60

7 FR4A2634 u Subministrament d'Atriplex halimus d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l (P - 28)

3,36 120,000 403,20

8 FR4H3G41 u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor
de 3 l (P - 29)

2,76 120,000 331,20

9 FR662338 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg
i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 31)

11,20 240,000 2.688,00

TOTAL SUBCAPITOL PF.05.01 27.557,10

Obra PF RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

CAPITOL 05 INTEGRACIÓ AMBIENTAL

SUBCAPITOL 02 NETEJA I MILLORA AMBIENTAL DE LA LLERA

1 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 43)

1,02 700,000 714,00

2 F2RA9RC0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals
bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals inerts amb una
densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

22,05 70,000 1.543,50

3 G2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 46)

7,68 70,000 537,60

EUR



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

PRESSUPOST Data: 10/05/13 Pàg.: 6

4 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió; inclòs part proporcional de reperfilat
de talussos
(P - 36)

3,51 72,000 252,72

5 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 40) 1,75 700,000 1.225,00
6 FR2BJK05 m2 Compactació amb minicarregadora amb corró de 200 kg, per a un

pendent inferior al 12 % (P - 26)
0,39 280,000 109,20

7 GR455B5L u Subministrament de Salix elaeagnos d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l (P - 49)

3,30 70,000 231,00

8 GR455P5L u Subministrament de Salix purpurea d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 l (P - 50)

3,30 70,000 231,00

9 G2412035 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de menys de 5 km (P - 44)

0,68 226,480 154,01

10 FR662338 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg
i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 31)

11,20 140,000 1.568,00

TOTAL SUBCAPITOL PF.05.02 6.566,03

Obra PF RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

CAPITOL 06 ALTRES

SUBCAPITOL CQ CONTROL DE QUALITAT

1 PA000004 P.A Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'assaigs i altres
treballs de control de qualitat de les obres; justificat al corresponent
annex (P - 53)

3.862,19 1,000 3.862,19

TOTAL SUBCAPITOL PF.06.CQ 3.862,19

Obra PF RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

CAPITOL 06 ALTRES

SUBCAPITOL SS SEGURETAT I SALUT

1 PA000003 P.A Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut de les obres,
segons el pressupost de l'annex corresponent.
(P - 52)

9.799,68 1,000 9.799,68

TOTAL SUBCAPITOL PF.06.SS 9.799,68

EUR

Alexandra Garcia Campmany

Estudiant d'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques
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5.- RESUM DE PRESSUPOST 



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

RESUM DE PRESSUPOST Data: 10/05/13 Pàg.: 1

NIVELL 3: SUBCAPITOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SUBCAPITOL PF.02.01  MOVIMENT DE TERRES 88.614,24
SUBCAPITOL PF.02.02  ENDERROC DEL COL·LECTOR 30.576,11
CAPITOL PF.02  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 119.190,35

SUBCAPITOL PF.03.01  PUNT SINGULAR 1 3.200,78
SUBCAPITOL PF.03.02  MARCS PREFABRICATS 106.035,78
SUBCAPITOL PF.03.03  PUNT SINGULAR 2 17.752,94
CAPITOL PF.03  RECONSTRUCCIÓ DEL COL·LECTOR 126.989,50

SUBCAPITOL PF.05.01  RESTITUCIÓ DE LA VEGETACIÓ 27.557,10
SUBCAPITOL PF.05.02  NETEJA I MILLORA AMBIENTAL DE LA LLERA 6.566,03
CAPITOL PF.05  INTEGRACIÓ AMBIENTAL 34.123,13

SUBCAPITOL PF.06.CQ  CONTROL DE QUALITAT 3.862,19
SUBCAPITOL PF.06.SS  SEGURETAT I SALUT 9.799,68
CAPITOL PF.06  ALTRES 13.661,87

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
293.964,85

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: CAPITOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPITOL PF.01  TREBALLS PREVIS 12.860,63
CAPITOL PF.02  DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES 119.190,35
CAPITOL PF.03  RECONSTRUCCIÓ DEL COL·LECTOR 126.989,50
CAPITOL PF.04  RESTITUCIÓ DE CAMINS 17.594,33
CAPITOL PF.05  INTEGRACIÓ AMBIENTAL 34.123,13
CAPITOL PF.06  ALTRES 13.661,87
Obra PF  RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT 324.419,81

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
324.419,81

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra PF  RECONSTR.COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT 324.419,81
324.419,81

EUR

Alexandra Garcia Campmany

Estudiant d'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques



38

6.- ÚLTIM FULL 



RECONSTR. COL·LECTOR MEANDRE SORTIDA LLOBREGAT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ............................................................................ 324.419,81

13 % DESPESSES GENERALS SOBRE 324.419,81........................................................... 42.174,58

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 324.419,81................................................................. 19.465,19

Subtotal 386.059,58

21 % IVA SOBRE 386.059,58................................................................................................. 81.072,51

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 467.132,09

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET MIL  CENT TRENTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS )

Barcelona, Juny de 2013

l'autora del projecte

Alexandra Garcia Campmany

Estudiant d'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques
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CONCLUSIONS 

A través del Projecte de reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials i millora de 
la zona del meandre de sortida al riu Llobregat entre Cornellà i El Prat de 
Llobregat s’ha fet palesa la importància que tenen els estudis de caracterització de 
l’àmbit en la fase de redacció del projecte.  

Un estudi exhaustiu del territori durant la composició del projecte permet ajustar de 
forma més eficient l’alternativa proposta pel projecte al problema plantejat afavorint en 
la reducció de costos i terminis globals. Aquests estudis poden resultar molt útils 
també per a la fase d’execució del projecte. 

Sobre la zona i durant la redacció del present projecte, s’han realitzat diverses 
intervencions provisionals que han permès pal·liar els efectes del trencament del 
col·lector tot i que algunes de les mesures aplicades no han fet afecte sobre els 
usuaris del l’espai fluvial. 

En les visites realitzades a la zona d’estudi, s’ha pogut observar que la zona era 
altament perillosa pels usuaris encara que aquests no semblaven del tot conscients de 
la situació. Cada dia apareixien nous esvorancs i hi havia zones on el terreny es 
deformava sensiblement davant el pas de vianants i bicicletes. Era necessària una 
intervenció urgent.  

El greuge de la situació justifica en certa manera que el projecte original que 
contemplava les actuacions de reconstrucció d’aquest tram de col·lector fos redactat 
seguint la metodologia i solució realitzada pel tram ja reconstruït en el 2010, sota la 
línia ferroviària.  

A la pràctica, el projecte original va haver de ser modificat ja que es va descobrir que 
el col·lector presentava pitjors condicions que les esperades. De forma independent a 
la redacció d’aquest modificat, es va redactar el present projecte amb l’objecte de 
definir d’una forma més adequada i justificada una alternativa diferent al projecte 
original i que presenti millors resultats davant la resposta al problema. 

Al llarg del present projecte s’han realitzat diferents estudis que han permès 
caracteritzar i justificar les característiques del problema per tal de poder definir una 
solució que s’ajusti al problema i al seu entorn.  

Dels estudis realitzats, l’autora destaca l’estudi geotècnic de l’àmbit a realitzar durant 
la redacció del projecte i és per això que, per falta de medis, ha decidit justificar una 
campanya geotècnica que permeti caracteritzar el terreny.  

La determinació de les característiques geotècniques permet saber si el material es 
aprofitable o no per a l’obra, si el terreny podrà suportar les càrregues a les que estarà 
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sol·licitat o cal realitzar una millora de la capacitat portant, si el terreny és estable per a 
un determinat talús o cal realitzar l’estintolament de les rases, etc.  

Per altra banda, l’estudi del lloc d’emplaçament permet aportar millores sobre el 
territori. En aquest cas, gràcies a l’estudi d’aspectes i millores ambientals el projecte 
ha aportat mesures destinades a la integració ambiental i a la recuperació del bosc de 
ribera i recomana una sèrie de mesures a tenir en compte durant la fase de 
construcció. 

Un altre dels aspectes importants en la fase de redacció del projecte es la 
determinació dels factors que poden condicionar la solució proposada. Alguns 
exemples són la definició del traçat i els serveis que poden veure’s afectats degut a 
aquest, la disposició del material, el cost, etc. És per això que es considera important i 
hauria de estar present en tots els projectes, un estudi d’alternatives amb el 
corresponent anàlisi multicriteri que permeti avaluar d’una forma objectiva la solució 
més adequada al problema 

En relació als aspectes tècnics del projecte, es considera que la solució proposta de 
marcs prefabricats, tal i com es justifica a l’annex núm. 2 del projecte, és sensiblement 
superior a la de l’obra realitzada “in situ” ja que el control d’execució de l’estructura és 
més estricta, s’asseguren els recobriments necessaris per a la protecció de l’armat, no 
hi ha condicionants en l’execució de l’estructura i la seva qualitat està avalada pel 
certificat CE. 

Per altra banda, les estructures prefabricades són més respectuoses amb el medi ja 
que minimitzen de forma considerada la quantitat de residus generats pel procés 
d’execució, s’eviten problemes de vessaments i contaminació de sòls i aigües 
subterrànies i permeten la integració de material reciclat. La realitat confirma que cada 
cop aquestes estructures són més utilitzades en l’obra civil i urbanització. 

L’autora considera important que durant la fase de redacció del projecte es tinguin en 
compte certs criteris ambientals de manera que la solució proposta vagi enfocada per 
la via de la reutilització i el reciclatge aportant materials reutilitzables o que provinguin 
d’un procés de reciclatge. 

Alexandra Garcia Campmany

Estudiant d'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques

Barcelona, Juny de 2013

l'autora del projecte
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REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 

A continuació es presenta la relació de documentació consultada i de la que s’ha 
anat fent referència al llarg dels documents que integren el present projecte: 

 Anunci licitació Exp. 326/13. de les Obres del projecte executiu de
reconstrucció del desguàs d'aigües pluvials de l'antic meandre del riu Llobregat
sota la mota de protecció del marge esquerre al TM de Cornellà de Llobregat
http://www.amb.cat/web/guest/licitacions_filtre/tags/licitacions%20amb

 Anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (17 de febrer de 2012)
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2012&02/022012003361.pdf&1

 Pla parcial de la Plana del Galet. Expedient: 2005 / 016104 / M. Data
d’aprovació: 19/01/2006. Registre de Planejament Urbanístic  de Catalunya
(RPUC) http://ptop.gencat.net
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&
codintExp=219051&fromPage=load

 Projecte de recuperació mediambiental de l’espai fluvial del Llobregat a la
comarca del Baix Llobregat (2a fase) promogut pel Pla Estratègic Metropolità
de Barcelona (PEMB) http://www.pemb.cat/
http://www.pemb.cat/?projecte=recuperacio-social-i-ambiental-de-lespai-fluvial-
del-llobregat-a-la-comarca-del-baix-llobregat

 Característiques del projecte de recuperació de l’espai fluvial del riu Llobregat
http://www3.amb.cat/projectes/projecte_marc_llobregat.pdf

 Zona de deflectors
http://www.parcriullobregat.cat/multimedia/Dossier_Tram_2.pdf

 Passarel·la peatonal Cornellà-Sant Boi de Llobregat
http://www.parcriullobregat.cat/verPuntsInteres.php?id=17

 Pla Director d’Aigües Pluvials (PDAP)
http://www3.amb.cat/ema/docum/PlaDirector.pdf

 Publicació El Periódico, amb data 2 de juliol de 2011.
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/cornella-alerta-peligro-
inundacion-por-dejadez-aca-1062450
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 Catàleg de planejament urbanístic de la MMAMB
http://cartografia.amb.cat/planejament/

 Decret 31/2009, de 24 de febrer, pel qual es delimita l’àmbit territorial del
Districte de Conca Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya i es modifica el
Reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006, de 10
d’octubre.

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la
legislació en matèria d'aigües de Catalunya (DOGC 4015 de 21.11.03)
http://aca-
web.gencat.cat/aca/documents/ca/legislacio/decrets/decret_3_2003.htm

 Empresa Metropolitana de Sanejament, S.A. (EMSSA)
http://www.emssa.com/

 Pla especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat
http://www.diba.es/parcsn/parcs/plana.asp?parc=9&m=98&s=611

 Informació tràmits d’autoritzacions i concessions, en qualsevol tipus d’obra,
instal·lació o ocupació dintre dels terrenys considerats de domini públic
hidràulic
Sol·licitar l'autorització

 Obtenció de les dades climàtiques de la comarca del Baix Llobregat
http://www.meteo.cat/servmet/index.html

Principals subministradors de marcs prefabricats 

 GRUPO GADEA HERMANOS, S.L. (Saragossa i Valècia)
http://gadeahermanos.es/contacto_fabricacion.html

 PREFABRICADOS ALBERDI (Biscaia)
http://www.prefabricadosalberdi.com/

 FOMENTO Y PREFABRICADOS ARAGÓN, S.L. (Aragó)
http://www.forte.es/

 GEYSERMARKT (Sevilla)
http://www.geysermarkt.es/

 CASTELO
http://www.castelo.org/areas/obra-civil/cajones/
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 PROMMSA
 http://www.prommsa.net/hub.cfm/prefabricados/drenaje/index.htm

 Registre d’Inundacions històriques
http://aca-
web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/publicacions_prevencio/plans_gest
io_risc/09038_04A03_Llistat_municipi_vd.pdf

 “Guia de cimentaciones en obras de carreteras”
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/63A5CC1B-E7B9-4638-AE45-
8BA22A580223/69188/0710401.pdf

 normativa geotècnia sobre les bases d’estudis geotècnics
http://www.elabora.es/pdf/normativa_en_geotecnia.pdf

 masses d’aigua subterrània
http://aca-
web.gencat.cat/aca/documents/ca/fitxes_masses_aigua_subterrania/mas_39_def.
pdf

 Aplicació informàtica de l’Agència Catalana de Residus; elaborat per l’ITEC, per a
la valoració de la volum de residus generats
(http://www.itec.cat/EstimacioResidus/

 Guia de recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que
interfereixen amb l’espai fluvial, redactat per l’Agencia Catalana de l’Aigua

 “Instrucció 5.2. I.C Drenaje superficial de carreteras”, MOPU 1990.

 “Obras de paso de carreteras. Colección de pequeñas obras de paso 4.2. IC
(Instrucción de Carreteras)”.

 Agència de Residus de Catalunya (Generalitat de Catalunya)
Consulta d’instal·lacions de Gestió de Residus de Catalunya (residus de la
construcció:
http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=R
UN

 Gestora de Runes de la Construcció, S.A.
Informació general sobre l’empresa gestora, serveis, instal·lacions, etc:
http://www.grc.cat/index.php
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Aquest llistat es una mostra dels diferents documents consultats per a la redacció 
del present projecte, les referències dels quals figuren en el lloc de menció. 

Cal esmentar que al llarg del projecte s’ha anat fent referència a publicacions i 
altres documents que no figuren en aquest llistat però que estan documentats en 
el mateix punt on es cita la referència bibliogràfica 

Alexandra Garcia Campmany

Estudiant d'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques

Barcelona, Juny de 2013

l'autora del projecte
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